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 یدارشکه بخت د یدوست دانائ. دارد یدنآفر یخجسته و بخشنده دوستِ دانا توانائ دَم
را گذاشتند وبا  یبررس ینا یاننداشتم؛ بن( یششش سال پ) یالدیم ۵۱۱۲سال  را تا
من  یاورو  یارو دقت ـ  یخود در تمام دوران پژوهش ـ با موشکاف یو راهنمائ یقتشو

 . ناصر پاکدامن است یدوست دانا آقا ینا. بودند

او  یلمو مراتب ع یکه پاکدامن یریصادق وز ینجناب صارم الد یگر،د یدانا دوست 
نوشته را به خود  یو دوبار بازخوان یزحمت راهنمائ یزنزد حقوق خواندگان شهره است ن

 . مند کردند مرا بهره یخود در امور حقوق یغن یها دادند و از تجربه

چند سطر ـ به مصداق آنکه  ینبا ا. هستم یهگرانما یاردو  ینمن وامدار ا ی،رو ینا از 
 یشکششاناز چند هزار سپاس خود را پ یمن اندک را هزار سپاس است ـ ینندهآفر

 . آنان را خواستارم یو بهروز یتندرست یکتا یزدو از ا کنم یم
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 یمیرح یروانشاد دکتر مصطف یادبه 
  

 پیشگفتار

  

 ینداخل وخارج کشور و همچن های یهمتعدد درنشر یها مقاله یژه،و یها شماره انتشار
سال جنبش  یکصدّمین حاکمان ـ به مناسبت یاز سو یکنفرانس ها ـ حت یبرگزار

 آن جنبش «یالحسرت و خ» یاخواند و « حضور گذشته در حالِ» توان یرا م یتمشروط
 . یدنام

ها  چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انقالب هم با انتقاد یتمشروط یاساس قانون
توطئه، جنبش  یشوم تئور یهدر سا ی،برخ. روبرو بود یهائ اعتنائی یو هم با ب

و متمّم آن  یتمشروط یقانون اساس یگرد یخواندند و برخ ها یسیرا کار انگل یتطمشرو
 . آوردند ینپائ یکبلژ یقانون اساس زبرگردان ساده ا یکرا تا مرز 

از  یا و نه متمّم آن برگردان ساده یکه نه قانون اساس یدد یمخواه یندهآ یها صفحه در
 یگر،د یا از جامعه یاعد و اصول حقوقگرفتن و اقتباس قو. یستن یکبلژ یقانون اساس

از آن اصول استفاده کند، و  خواهد یزمان و مکان جامعة باشد که م یطبه شرا یداگر مّق
 یناز ا. است یناز هنر انتخاب بهتر یدهند، حاک یقتطب یجرا عاداتاگر آن را با عرف و 

کار قانونگذار  یداخل ها با اوضاع عملکرد آن یقو تطب یگرد ینها از قوان اخذ نهاد ی،رو
اضافه کنم که اصولِ جهانشمول،  یدبجا، بایر ناازهر نوع تعب یشگیریپ یبرا. آگاه است
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بشر در همه  یتحما یبرا یو قانون یاخالق اییمانند اصول حقوق بشر را ـ که هنجاره
 یـ مستثن یواوضاع داخل یطبا شرا یقتطبی ـ قاعده کل یناز ا یداست ـ با یادن یجا

تنها  یداخل یطبا شرا اصول حقوق بشر یقتطب یها برا بهانه دولت ی،رو یناز ا. تدانس
گرائی  بد نیست بدانیم که هواخواهان نسبی.. اجرا نکردن آن است و بس یبرا
(Relativism )های افراطی در اروپا و آمریکا از این طرز تفکر حمایت  و دست راستی

 .کنند می

مجموعه قانون ـ  یکو نقل همه مواد  یدبا تقل یساسمشترک در قانون ا یمباد آوردن
آنچه را که آوردند  یرمورد اخ یندر ا یراز. انجام شد ـ تفاوت دارد یهکه در ترک یکار

 یدر حال[. ۰]نداشت  یهمخوان یهبود که با عرف و عادات مردم ترک یگانهب ینظام حقوق
استفاده از  یرارفتار شد ز یگرید یوهبه ش یراندر ا واندخ یمکه همانگونه که خواه

 . هنر است ها ینبهتر

در  یقانونخواه. نوخاسته نبود یدولت اش یو روش کشوردار یخیتار یشینهبا پ ایران
الملک ابونصر یدچون بزرگمهر، عم یا برجسته یها ها با نام زمان ینتر از دور یران،ا

 یند و سپس اآغاز ش یطوس ینالدیرخواجه نص ی،الملک طوس خواجه نظام ی،کُندر
 ی،دولتمردانِ دوره قاجار، قائمقام فراهان یاناز م. یدهم رس ینبه دوران نو یتشنگ

خان  ینحس یرزاداشت و م «یتوسیونکنست یالخ» یرکب یرداد، ام یبمجلس وزرا را ترت
اعظم و  یهوزارت عدل»م قانون ۰12۰برابر  یدیخورش ۰۵۲۱یبهشتسپهساالر در ارد

کرد و  ا وضعر «یتحکّام و رع یمابینحدود ف یدتحد»قانون  و «یرانا یها عدالت خانه
م، را به ۰12۵برابر ۰۵۲۰آبان  ۹در« دربار اعظم» یا «یکبر یدارالشورا» یحهسپس ال

مانند مستشارالدوله با  یوانیان،د یر دیگرنظ یت،سه شخص ینا. یدشاه رسان یبتصو
ـ با توّجه به  یگرانقانون و د یهملکم خان با انتشار نشر یرزاکلمه، م یکنوشتن کتاب 

را [ ۵( ]با اساس) یدولت قانون یسـ قصد تاس یراندر ا یریدب داومت یخیتار یشینهپ
 . داشتند

 یآوریاد رسد یبه نظر م یتمشروط یاز پرداختن به جستجو در قانون اساس پیش
 یژهو بو یقانون اساس یمنبع اصل یک،بلژ یقانون اساس ینتدو یو چگونگ یخچهتار

 : باشد یمتمّم آن، ضرور
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 یامحاکم بر کشور ق یکِکاتول های یهلند یهعل ۰1۹۱در ماه سپتامبر سال  یکبلژ مردم
. اعالم شد یکموقت، استقالل بلژ یدولت یل، با تشک۰1۹۱اکتبر سال  0در . کردند

. کرد یقانون اساس یهرا مامور ته یسیونیهمان سال کم   ماه نوامبر ۵۲دولت موقت در 
 یبه نام کنگره ملّ یمجلس یلتشک یمردم برا ایندگاننم یدنبرگز ینتخابات براسپس ا

خود  یبه بحث و بررس یکبلژ ی، کنگره مل۰1۹۰ّ یهدر هفتم ماه فور. انجام گرفت
 یبیخود ترک یقانون اساس ینا. کرد یبداد و آن را تصو یانپا یدرباره طرح قانون اساس

هلند و حقوق  ۰1۰0 ی، قانون اساس(۰1۹۱ – ۰1۰0ـ ۰2۳۰)فرانسه  یاساس یناز قوان
نظام  یقتلف یکبلژ یگفت که قانون اساس توان یم یریبه تعب. است یسانگل یاساس

 یبتنها از ترک یکبلژ یامّا، نصّ قانون اساس. انقالب فرانسه است یها با آرمان یسلطنت
کشور  یژهه واند ک بوجود آورده یهائ یبل، در آن دگرگون یست،نامبرده ن یها قانون

نظام  یخود را، باستثنا یچارچوب اصل ها یاست و تا به امروز با همه بازنگر هشد یکبلژ
 یکشورها یلهسپس بوس یکبلژ یقانون اساس[. ۹]دولت حفظ کرده است  یاسیس
 یسلطنت یازکشورها توان یبه عنوان نمونه م. مورد استفاده قرارگرفت یزن یگرید

به گفتة قانون . نام برد( ۰11۰سال  در یو رومان ۰12۳ر سال مانند بلغارستان د)بالکان 
در  یدر نظام مشروطه سلطنت یدموکراس یبرقرار یبرا ینمونه خوب یکبلژ یاساس

قانون  یمبنا یگری،پژوهشگر د[. 0]بود  یستمو در سده ب یالدیسده نوزدهم م یانپا
 سیقانون اسا یناو هم دانسته و به نظر یکبلژ یرا قانون اساس یم عثمان۰127 یاساس

 [. ۲]مصر داشته است  یدر قانون اساس یبزرگ یرتاث

از پژوهشگران،  یشد و برابر نوشته برخ یبازنگر ۰1۳۹در سال  یکبلژ یقانون اساس 
[. 7( ]707ناظم االسالم )داشتند  یاز آن آگاه یرانا یکنندگان متمّم قانون اساس ینتدو

 . یسبه شرح اصل دوّم قانون اسا یدبنگر

قانون  یندرتدو یزتزارى ن یهروس یها هم وجود دارد که قانون یاست که قرائن گفتنی
که در  یمداوم یها با تنش یرانجنبش مردم ا یهمانند. موثر بوده است یرانا یاساس
 یـ برا ۰۳۱۲دوم ـ در اکتبر  یکالین تزار یامشباهت پ داد، یآن زمان رخ م یهروس
. جمله آن قرائن است شاه از ینمظفرالد فرمانبا  یساسقانون ا یهمجلس و ته یلتشک

برابر با  ۰۳۱۲اکتبر ۰1) یهروس یشکل قوه مقننه در قانون اساس یآخر، همانند ینهقر
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از  یمىن ینشدر مورد گز یژهبو یران،و ا( ۰۹۵۹شعبان  ۰1و  یدیخورش ۰۵10مهر  ۵7
 . اقع شودیشتر وب یمورد بررس یدموضوع با ینامّا ا. شاه است یلهها بوس سناتور

و  یرانا یقانون اساس ینهم با عناو یکبلژ یقانون اساس یآنکه فصل بند یگرنکته د
عنوان است که هر  1مرکب از  یکبلژ یقانون اساس. هم با متمّم آن قانون تفاوت دارد

قانون  ینعناو. شده است یمتقس یهائ ها و هر فصل به بخش از آنان به فصل یک
 یو حقوق آنان ـ قوا ها یکیآن ـ بلژ یماتو تقس ینسرزم: رتند ازعبا یکبلژ یاساس

در قانون  یـ بازنگر یـ مقرّرات عموم( ارتش) یعموم یـ قوا یمملکت ـ امور مال
 . یـ مقررات موّقت یاساس

مجلس و حدود و  یفمجلس ـ در وظا یلدر تشک: عبارتند یرانا یقانون اساس عناوین
ـ عنوان مطالب از طرف مجلس ـ  یملّ یه مجلس شوراحقوق آن ـ در اظهار مطالب ب

 . مجلس سنا یلتشک یطدر شرا

مملکت ـ  یـ قوا یرانـ حقوق ملّت ا یّاتکل: عبارتند از یمتمّم قانون اساس عناوین
ـ راجع به وزرا ـ اقتدارات محاکمات ـ  یرانـ حقوق سلطنت ا ینمجلس یحقوق اعضا

 . ـ قشون یّهـ در خصوص مال یتیو وال یالتیا یها در خصوص انجمن

* * * * * 

در قانون  یکبلژ ینوشته کوشش خواهد شد تا مواد برگرفته از قانون اساس ینا در
 ینبه ا. شود یانآنان ب یها و تفاوت ها یو متمّم آن با ذکرهمانند یتمشروط یاساس

ه به ترجم یاو  یدبه تقل یتمشروط یقانون اساس یسندگانکه نو شود یروشن م یوهش
داشت  یسازگار یرانرا که با اوضاع ا ینینو یماند و افزون بر آن مفاه تنها اکتفا نکرده

در  یکننده روابط اجتماع یانخوب چنان است که ب یقانون اساس. اند در آن آورده یزن
 یتمشروط یقانون اساس. داشته باشد ییقبوده و با اوضاع جامعه تط یقالب اصول حقوق

و  یهبود، بل، توانست پا یرانبا توجه به اوضاع و احوال ا یهائ ینوآور ینه تنها حاو
 . کند یزیر یرا پ یرانمدرن ا یحقوق  اساس نظام

قانون  یننوشته تنها به نخست یندر ا ینکهآن الزم است ا یآوریادکه  یگرینکته د
 . ام نپرداخته ۰۹۲2از انقالب  یشآن تا پ های یبه بازنگر و متمّم آن توجه شده و یاساس



 

 

 یتمشروط یقانون اساسـ  «از دست رفته»در قانون  جستجو

 یکه برابر خوریم یبر م یبه اصول( اصل ۲۰ یحاو ینظامنامه اساس) یقانون اساس در
دوبار در )« مصالح عامه»: مانند یاصطالحات یریبه کارگ. نهاد یانرا بن یرانمردم ا

در )« حقوق ملّت» «یرانفوائد و مصالح دولت و ملّت ا»ـ ( یّتفرمان مشروط
صالح »، «هرکَس یشیصالح اند»ـ ( یاساس ونقان یازدهماصل  یندگانسوگندنامه نما

در اصل )« صالح مُلک و ملّت»، (یقانون اساس یزدهمدر اصل س)« خلق یشیاند
آن بود که ـ  یقانون اساس یسندگان؛ گواه بر آن است که قصد نو(یپانزدهم قانون اساس

ون ـ نخست به دگرگ یشترب یبا توجه به اوضاع حاکم و نبودن مجال بحث و گفتگو
نخست  یبترت ینبه ا. نهند یانرا بن یبه شهروند بپردازند و سپس برابر یّترع ازیس

نهاده  یانبن گذارد یم یدتاک یکه بر برابر یا جامعه یهشهروند پا به عرصه نهاد، سپس پا
و صالح  یرشناخت خ. رساند خود  یانابتکار را به پا ینا یشد که متمّم قانون اساس

شهروند بودن است؛  یاشهروند شدن و  یطاز شرا یکی نآ قییحق یبه معنا یهمگان
همانند . از آن محروم گردد یکس آنکه یمند شوند ب که همه بتوانند از آن بهره یا بگونه

سهم خود را دارد و همه از سهم  یهر فرزند»: است یهوگو از مهر مادر یکتورو یرتعب
حکومت به »: دوّم جمله معروفکه پاره  یمتوجه داشته باش. «کامل خود برخوردارند

و صالح  یرخ یردر مس یدآن قرار دارد که دولت با یهبر پا« مردم یمردم و برا یلهوس
 . گام بردارد یهمگان

* * * * * 

اوضاع و  یانب یاست که برا یتنها در موارد یخیتار های یدادنوشته آوردن رو ینا در
آنکه  یگردو د. تمّم آن الزم باشدو م یتمشروط یاصول قانون اساس یحتوض یااحوال و 

متمّم  و از یتنها به نام قانون اساس( اصل ۲۰ یحاو ینظامنامه اساس) یقانون اساس از
 . خواهد شد یاد تمّمتنها به نام م یقانون اساس
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 یدرباره قانون اساس: یکم بخش

 

 یقانون اساس یندر تدو یریس: الف

آن بود که مردم  یرانا در ها یامها و ق جنبش یگرجنبش مشروطه با د یها از تفاوت یکی
اعم از )برداشتن قدرت پادشاه مستبد نبودند بل، مخالفت با حکّام  یانتنها در صدد از م

در  یحکّام شرع یتاز مشروط یشپ یراز. هم جزء علل جنبش بود( یو عرف یشرع
در  ی،و حکّام عرف کردند؛ یخود را ِاعمال م درتق ،ورزان محاضر دین یه،محاکم شرع

از . هم بساط خود را در کنار آنان گسترده بودند ها یلا یحضور داشتند و رؤسا یاتوال
دستکم دگرگون کردن هر دو نهاد بودند  یابرداشتن و  یانمردم به دنبال از م ی،رو ینا

 سبب یب. داشت یو قانونمند نبه قانو یازن یزاز هر چ یشاندازند که ب «یگرد یطرح»تا 
 یمعنا یاهلل نور فضل یخدر پاسخ پرسش هواداران ش یکمکه مجلس دوره  یستن

اران زکارگ یفتکل یینحدود سلطنت و تع یدحفظ حقوق ملّت و تحد... »را  یتمشروط
 (. ۵۹ ی،رضوان)دانسته است « ...دولت

 یدستخط( یقمر ۰۹۵۹ یقعدهذ ۰0) یدیخورش۰۵10ماه  ید یخشاه، به تار مظفرالدین
 یبرا یعدالتخانه دولت» یجاداعظم صادر کرد که در آن ا الدوله صدر ینبه عنوان ع

که  یبر وجه... یعتاحکام شر یحدود و اجرا یینکه عبارت از تع... احکام شرع یاجرا
همانگونه . شده بود ینیب یشپ« ...نشود اشتهگذ یفرق یتاز طبقات رع یک یچه یانم

 یسجز تاًس یزیو اصالح طلبان چ یخواهاندر آغاز کار، مطلوب آزاد... » بینیم یکه م
 (. 7۵ ی،طباطبائ یطمح)« عدالتخانه نبود
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 ینقوان یجادو ا یهعدل اصالح کار یبرا یسیونیکم یز پادشاهدستخط ن یناز ا پیش
الملک  آن عبارت بودند از نظام یمعمول در ممالک فرنگ را دعوت کرده بود که اعضا

السلطنه  احتشام)السلطنه  السلطنه و احتشام الملک، ممتازالدوله، محتشم، عالء(یهدلعیروز)
 (. ۲۵۰ـ  ۲۵۹

از  یبرخ ،ورزان با مخالفت دین یعدالتخانه دولت یستاس یشاه، برا ینمظفرالد دستخط
آن  یالدوله صدراعظم وقت روبرو شد، چرا که اجرا ینع یژهو بو یاندولتمردان، دربار

امور  یاریرا از بس[ 2( ]یو خواه عرف یخواه شرع)دست حکّام  وانستت یدستخط م
از  یگریدر جمله د. شود یراندر ا ینظام حقوق زا یشدن بخش یکوتاه کند و سبب عرف

قانون معدلت »: شده است یفعبارت تعر ینشاه، قانون شرع به ا یندستخطِ مظفرالد
است  یگفتن. «...مطهره است یعتراحکام ش یحدود و اجرا یینکه عبارت از تع یهاسالم

 یصتوان تشخ یجمله م یناست و از ا« اعم یمجازات به معنا»عام  یکه حّد به معنا
. آن بود یو اجرا یصدورحکم در امور جزائ یتنها برا یعدالتخانه دولت یتداد که صالح

 یئدستگاه قضا یدننام یزشده بود، و ن یلورزان تشک دین یرشده که از غ یاد یسیونکم
 . یختورزان را بر انگ مخالفت دین ی،به نام عدالتخانه دولت

 ی، متفاوت و متضاد بودن آرا[1] یعهبا توجه به باز بودن باب اجتهاد در مذهب ش 
بود که بر  یا خواسته ینعدالتخانه نخست»در آورد که  یا ورزان وضع را بگونه دین
منافعش بود به صدور حکم  یکه اقتضا یحاکم شرع به هر نحو... شد یها جار زبان

در اصفهان  یو شفت یدر تهران و آقا نجف نیک یکه مالعل یاحکام... کرد یمبادرت م
عصر  یو قضائ یمال مباالتی یها ب از خروار یمشت[ کذا] کردند یم یادهپ یدر امور قضائ

 ای یضهو هما ناطق از دو هزار و شانزده عر یتآدم یدونفر... از مشروطه است یشپ
مظالم  یقبه دفتر مجلس تحق ۰۹۱۹تا  ۰۹۱۱اند که در عرض سه سال از  ن گفتهسخ
 یعدالتخانه دولت ی،وضع آشفته قضائ یناز ا یریجلوگ یبرا(. ۰1حقدار )« .است یدهرس

امر به  ینبپردازد وا یکسانمقررات  ینو تدو یمجبور بود به جمع آور یجاد،در صورت ا
 . زد یلطمه م( یفو عر یشرع)قدرت حاکمان  یمنبع اصل

 ینشاه آورد ا ینورزان با فرمان مظفرالد مخالفت دین یبرا توان یکه م یگرید دلیل
 یراندرتمام ممالک محروسه ا یدبا یهقانون معدلت اسالم»است که دردستخط آمده بود 
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... گذاشته نشود یفرق یتاز طبقات رع یک یچه یانکه م یشود بر وجه یرعاجال دا
 ینچن یرشپذ. «...قطعا و جدّا ممنوع باشد وجه یب های یطرفدارمالحظه اشخاص و 

 یراز نمود؛ یدشوار م ی،حاکمان شرع یژهحاکمان، بو یآن برا یدر حقوق و اجرا یبرابر
قائل بودند  ی«یهشئونات شخصّ»خود  یو برا دانستند یرا کفر م یاز آنان برابر یبرخ

اصل  ینو مشروعه طلبان و در تدو مشروطه خواهان یآن را در دعوا یکه نمونه اعال
دستخط  یاجرا... » یتآدم یدونبنا به نوشته فر. خواند یمخواه یمتمّم قانون اساس 1

. و علما ساکت ماندند یعدالت خانه همچنان مجمل ماند و حوزه اسالم یجادشاه در ا
 ینروحا یاستاز ر یاوراق گوناگون درشهر منتشر گشت در انتقاد بلکه در بدگوئ ینکا

به نقل )« ...شما چه شد؟ عدالتخانه شما کجا رفت؟ یعدالتخواه: فتندخطاب به علما گ
الدوله متن فرمان را بر  ینصدر اعظم ع یهم به رهبر یحکام عرف(. ۲۵از پزشکزاد 

 . تافتند ینم

تجّاربا آنان آن شد که به قم رفتند و بست  یورزان وهماهنگ کارِمخالفتِ دین فرجام
در . پناه بردند یسآنان به سفارت انگل یهبه توص یزاز مردم ن یادیز نشستند و جمع

   مجلس، یاراتدر باره اخت یژهآنان، بو یاتپادشاه فرستادند نظر یکه از قم برا یتلگراف
از  یتمام نمائ ینهتلگراف آئ ینا. مطرح شد« مشروعه» وانعن یرهمان است که سپس ز

شدند که  یآنان از پادشاه خواستار مجلس .ورزان است دین یها طرز تفکر و خواست
از تجار  یجمع... بزرگ دولت یاز وزرا و امنا یاز جمع»: آن مرکب باشد یاعضا

و ... یرتو اهل بص رافاز عقال و فضال و اش یجمع... ینچند نفر از علما عاملّ... محترم
و  یاسترکه مرکب از امناءِ پادشاه است در تحت نظارت و  یهمجلس عدالت مظفر ینا

خواه است حاکم و ناظر بر  یرپادشاه اسالم که رئوف و خ یصشخص شخ یفرمانروائ
... یرتمام دوا یفدستور و تکال یصو تشخ یفحدود و وظا یینتع... و یتمام ادارات دولت

 یو سلطنت یمقدس و احکام حکّام متقن شرع مطاع که قانون رسم نطبق قانو بر
 (. ۹۱2ناظم االسالم )« ....شود یمملکت است معلوم ومجر

االدوله، و صدور  ینصدر اعظم، ع یشاه، مجبور به برکنار ینمظفرالد یوضع ینچن در
 ۰۵1۲مرداد  ۰۹برابر ۰۹۵0 یالثان یجماد ۰0مورخ  یتفرمان معروف به فرمان مشروط

نکته جالب در فرمان عبارتست از به کار بردن . شد یالدیم( ۰۳۱7اوت  ۲) یدیخورش
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شماره  یسنو یرکه با توجه به ز رسد ینظر م بهاست و « مصالح عامه»الح دو بار اصط
 . باشد یکبلژ یننوشته ملهم از قوان ینا 7

 یمل ینشد؛ امّا، آمده بود که مجلس شورا «یعدالتخانه دولت»از  یفرمان ذکر ینا در
و تجار و  ینو اشراف ومالک یانو اع یهشاهزادگان و علما و قاجار ینمنتخب» یانتنها از م

از  یادیگروه ز یبترت ینبه ا. شوند یم یدهبرگز« اصناف به انتخاب طبقات مرقومه
آنان، به اعتراض  ی،رو یناز ا. برخوردار نشدند یازحق را ئین،از طبقات پا یژهمردم، بو

مکّمل فرمان خود مجبور شد که  یبه امضا ۰۹۵0 یالثان یجماد ۰7پرداختند و شاه در 
نظام مجلس  یطفصول و شرا»فرمان از  یندر هم. برد ینام م« ملّت نیمنتخب»در آن از 

ملّت و مملکت  یستهکه شا ریبطو ین،منتخب یو امضا یبموافق تصو یاسالم یشورا
همان    به یاوضاع و احوال قضائ یعنینام برده شده است « ...شرع مقدس باشد ینو قوان

فقه  ینبارِ سنگ یه قول سهراب سپهرورزان توانستند ب و دین ماند یم یباق یشینروش پ
 [. ۳] افزاینده ببرد ب «یاستس»که قرار بود  یرا به قطار

 یهـ نخست به مجلس عدالت مظفر یعدالتخانه دولت شود یکه مالحظه م همانگونه
دگر گشت واز آن پس بود  «یاسالم یمجلس شورا»به  یملّ یو مجلس شورا یلتبد

 . روند یرفتند و م «ینچه سنگ» ی،قول سپهرو فقه، بازهم به  یاستکه قطار س

که  پنداشتند یهراس داشتند و م «یاسالم یمجلس شورا»مردم ازاصطالح  اما،
کافر در  یندکنند و آن وقت بگو یررا تکف یناز مبعوث یکی»ورزان ممکن است  دین

شود که  یداپ یفضل اهلل مالئ یخمانند ش یزمان یک یدو شا کند یچه م یمجلس اسالم
کند آنوقت محرک مردم شود که کافر و فاسق را  یقو الاقل تفس یرهمه مجلس را تکف

 یدبا یزو ارامنه و مجوس ن یهود یفهآنکه طا یگرد. چه کار است یبه مجلس اسالم
. سازد یها نم با ورود آن یو لفظ اسالم[ کذا]مجلس بفرستد  ینمنتخب خود را به ا

تا هر دو  کردند یکوشش م یرو یناز ا(. ۹۵۵ناظم االسالم )« است یمناسب لفظ ملّ
 یبه مجلس شورا یلرا تبد یاسالم یفرمان بگنجانند و مجلس شورا یکرا در  رمانف

روز صدورفرمان چند تن از تجارمتحصن در سفارت انگلستان در  یدر فردا. کنند یملّ
 یملّ یجمع شدند و سرانجام اصطالح مجلس شورا( یرالدولهنصراله مش)باغ صدراعظم 

 . شد یدهبرگز
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 یحهبه نام ال ای یهـ نشر یـ به هنگام تحصن در شهر ر یفضل اله نور یخش هواداران
که  یحتوض ینبا ا. نامم یم یحها را به اختصار لوا پس آن ینکه از ا کردند یمنتشر م

در . داشتند یهمان روزنامه است که در آن مشروعه خواهان مخالفت خود را ابراز م   یحلوا
 یدر منشور سلطان»: شود یم یانشرح ب ینورزان به ا دین ایتینارض یحلوا یناز ا کیی

« گم شد و رفت که رفت یلفظ اسالم یم،داد یاسالم یکه نوشته بود مجلس شورا
 ( ۵1 یرضوان( خ ۰۵17مرداد  2) ۰۹۵۲ یجمادل الثان ۰1 یحهال)

از  یا دعوت دولت، عده به ی،شمس ۰۵1۲مرداد  ۵7برابر با  یالثان یجماد ۵2روز  در
 یعصن یقل یمرکب از مرتض یئتینشست، ه یندر ا. بزرگان درمدرسه نظام گرد آمدند

، (یرنیاپ ینحس)، مؤتمن الملک (یرنیاحسن پ)الملک  یرالدوله، محتشم السلطنه، مش
مامور  یگرخان مخبر الملک وچند تن د محمدقلی یت،خان مخبر السلطنه هدا یقلیمهد

 ینقش یئته ینورزان در ا دین(. ۵ یملّ یمجلس شورا. )ه انتخابات شدندنظامنام یهته
مانند  یاروپائ یاز حقوق کشورها یا به گونه یئته یاز اعضا یکهر  ینداشتند ول

 یقبه عنوان نمونه محمد خان صد. مطلع بودندروسیه و احتماالً آلمان و فرانسه 
پزشکزاد )داشت  یهمکار یئته ینابا  یزن[ ۰۱] یاسیمدرسه علوم س ستادانحضرت از ا

 یما همگ» نویسد یم یقانون اساس یسندگاناز نو یکی یت،مخبر السلطنه هدا(. 11
قدم  یا ناشناخته یرکه در مس یکشور. یمرا خوانده بود یکفرانسه و بلژ یاساس ینقوان

که بر اساس  یک،بلژ یقانون اساس نه،متأسفا. حرکت کند یبه آهستگ یدبا گذارد یم
پس (. ۰0۲، ۰۹00 یتهدا)« ...ما قرار گرفت یفرانسه نوشته شده، الگو ینون اساسقا

رجب  ۰۳قانون انتخابات در  یت،فرمان مشروط یخو چند روز از تار یازگذشت مدت س
 ی،و صنف یبصورت طبقات یندگانو انتخاب نما یدبه امضا رس( ۰۵1۲ یورشهر) ۰۹۵0

پس از دو ـ ن را مجلس مؤسسان خواند، آ یدکه با ـ دوره مجلس یننخست. شد جامان
 ۰۳۱7اکتبر  2) ۰۵1۲مهرماه  ۰0 ـ ۰۹۵0شعبان  ۰1در  یت،فرمان مشروط یخماه از تار

 . شد یلتشک( م

از طرف صدر اعظم به مجلس  یروز پس از افتتاح مجلس، طرح قانون اساس دوازده
مجلس آمده  ندانست در مجموعه مذاکرات دوره اول یمجلس آن را کاف یداده شد ول

چون مواد آن مستبدانه بود  یکنبه مجلس ارسال گشت، ل یکتابچه قانون اساس»: است
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« پرداختند یقانون اساس ینبه تدو خودمورد قبول واقع نشده و عودت داده شد وکال 
 یرالملک ومش یرمش) یرنیارا حسن پ یقانون اساس ینطرح نخست(. 72 – 71 یمیرح)

ترجمه  یبه قول کسرو یاو  یهته( مؤتمن الملک) یرنیاپ ینو برادرش حس( یالدوله بعد
 وننوشتن قان یاز وکال برا یدر مجلس مقرر شد که جمع(. مان ه یمیرح)کرده بودند 

: آمده است ی،ملّ یمجلس شورا یدر جزوه منتشر شده از سو. انتخاب شوند یاساس
بر السلطنه، محمد خان مخ یقل یالدوله، مهد یعخان صن یقل یمرکب از مرتض یاتیه»
مامور  یندگاناز نما یگرد یا الدوله و عده یرحسن خان مش یرزاخان مخبر الدوله، م یقل

نام [ ۰۰] یپاکدامن در رسالة به نام روزنامه گرد رناص. «شدند ینوشتن قانون اساس
 ینچن[ ۰۵] یتهران یانـ از دوازده نفر ـ را به نقل از کاتوز یسونکم یهفت تن از اعضا

نصراهلل  یدالدوله، س حسن خان وثوق الدوله، یعخان صن یقل یمرتض»: کند یم ذکر
ب، حاج محمد الضر ینام ینحس  خان مخبرالملک، حاج یقل محمد ی،سادات اخو

نام  یگرد یدر منبع. نصرالملک یتخان کمال هدا یحسنعل ی،بوشهر التجار ینمع
 ینا یرا هم به عنوان اعضا هیرالدولحسن خان مش یرزاخان مخبرالسلطنه و م یقلیمهد
 ةو متمّم آن، تهران، چاپخان یقانون اساس ی،مل یمجلس شورا)اند  ذکر کرده یسیونکم

 ینچرا که ا یستن ینانیسخن اطم یناما به اعتبار ا( ۹. ، ص۰۹07 ی،مل یمجلس شورا
. شده بود یلمجلس تشک یاز اعضا یسیوننشده بودند و کم یدهدو تن به وکالت برگز

 یقانون اساس ینتدو ینپس از ا ی،به هر رو «یافتیمآن را ن یاعضا ةحال نام همدرهر
رساندند  یزن[ یبهبهان دالهعب یدو س یمحمد طباطبائ یدس] ینسند یدینآن را به نظر س»

 یمجلس شورا)« فرستادند یحتوش یبرا یبقرار گرفت و پس از تصو یدکه مورد تائ
 (. ۹ یملّ

وسپس  یرشدتاخ یقانون اساس یحدر توش یشاه، مدت نیمظفرالد یماریبهانه ب به
مرکب  یسیونیکم ها یرادرفع آن ا یبرا. را بهانه قرار دادند ها یراداز ا یرفع برخ یاندربار

الملک،؛ با چند تن از  یرالدوله و مش یدمحتشم السلطنه، مو: دولت یندگاناز نما
القعده  یذ ۰0در روز  یمتن قانون اساس سرانجامشد و  یلمجلس تشک یندگاننما

در جزوه مجلس . شد یمهمان روز به مجلس تقد   یو فردا یدشاه رس ی، به امضا۰۹۵0
آن قانون،  یانشاه در پا. آمده است یدالدولهمؤ یالسلطنه به جا یدنام مؤ یملّ یشورا
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و سنا که  یملّ یمجلس شورا یاساس ینقوان ینا»: خود نوشته بود یاز امضا یشپ
مجلس  یاساس ینقوان یها به واژه یدتوجه کن. «...است یحاست صحاصل  ۲۰ یحاو

 . و سنا یملّ یشورا

* * * * * 

 یراز. کنندگان آن است یهته یتو درا یتنشان دهنده کفا یگذرا به قانون اساس نگاهی
ازآن بودند که تنها به نّص فرمان پادشاه اکتفا  تر یارهش یقانون اساس «یانگدارپدران بن»

با نص آن فرمان تطابق ندارد؛ چنانکه  یمتن مصوب قانون اساس ی،رو ینا از. کنند
 یمخواه یندهآ یها در صفحه یقانون اساس ۵۱تا  ۰۲اصول  راز آن را د ییها نمونه
 یدهپوش یها شاه و در باطن با هدف ینمظفرالد یها اصول در ظاهربا فرمان ینا. خواند

را بر  «ینقوان یهکل» یراز. داشت ینتامب( یو عرف یشرع)آلود حاکمان  یرنگن یول
و  یناز د یهم نام ساسیقرار ندادند و در همه قانون ا« شرع مقدس ینقوان»اساس 

 یکاز حقوق مردم، تفک یت،مشروط یاصل قانون اساس ۲۰در. برده نشد یمذهب رسم
 ایرز. نرفته است یهم سخن یهقوه قضائ یادولت  یفدر برابر قانون و تکال یقوا، برابر

ها و  و مجلس سنا و حدود و حقوق آن یمل یمجلس شورا یفوظا یشترتعیینهدف ب
از آنجاکه  …»: گوید یم یّتشاه که در فرمان مشروط ینمظفر الد. وزرا بود یتمسئول

را به  یرانو سعادت ممالک محروسه ا یجّل شاءنه سر رشته ترق یتعال یحضرت بار
و  یرانا یرا حافظ حقوق قاطبه اهالما  یونما سپرده و شخص هما یتکف با کفا

مجلس »تنها  یاساس ونامّا، اصل دوّم قان. است« …خودمان قرار داده یقصد یایرعا
در امور »که  یمردم. خوانده است «یرانمملکت ا یقاطبه اهال یندهرا نما یمل یشورا
 یزیگفت که فرور توان یم یبترت ینبه ا. «وطن خود مشارکت دارند یاسیو س یمعاش

 یناست از ا یشهروند یبه سو یگریکه نمودار برداشتن گام د یّتیرع –ینظام پادشاه
 های یکه با همه نرمخوئ رسد یبه آ نجا م یکاهش ارج مقام پادشاه. زدخی یاصل بر م

 یرو ینبه او نداشتند از ا یاعتماد چندان یقانون اساس یسندگانشاه، نو ینمظفرالد
آنان به قرآن . مشروط است( یقانون اساس یازدهمل اص)مجلس  یندگانسوگند نامه نما

نظامنامه  ینمطابق ا یانو مجلس لسمادام که حقوق مج …»: که کنند یم یادسوگند 
انجام  …را که بما رجوع شده است یفیاست تکال یمحفوظ و مجر[ یقانون اساس]
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 یمنظور یچوه …یمو راستگو باش یقصد …شاهنشاه یحضرتو نسبت به اعل. یمبده
در حقوق و اصول فقه، شرط را . «یرانجز فوائد و مصالح دولت وملّت ا یمنداشته باش

که  کنید یمالحظه م. آید یدانست که اگر نباشد مشروط بوجود نم یزیچ توان یم
به  یگرید! «التزام» یو راستگو باشند ول یقتنها صد یدبه شخص پادشاه با یندگاننما

متمّم  ۹۲سلطنت اصل  یگاهدگرگون ساختنِ جا از یگرنمونه د. مقام سلطنت ندارند
 .  خواند اهیماست که در بخش متمّم خو یقانون اساس

* * * * * 

آن  یسهبه مقا ی،کنندگان قانون اساس ینتدو یت،نشان دادن کوشش و درا یبرا اینک
 : یمآنان بپرداز یها و تفاوت یکبلژ یبا قانون اساس

 
 

 یجستجو در قانون اساس: ب

 
 یدر قانون اساس ینعناو ینهمه ا. یمخواند یشرا در پ یرانا یقانون اساس عناوین

در ماده ( )ها مجلس)به نام  یکمو فصل ( مملکت یقوا)سوم به نام  یرعنوانز یکبلژ
 . آمده است( 7۱تا ماده  ۵۲

از اصول آن، با توجه به  یکه برخ شود، یاصل مشتمل م ۲۰بر یرانا یاساس قانون
 . است یدهگرد یمتنظ رانیاوضاع و احوال ا

 
  

 یرانا یژهو یقانون اساس اصول

  
بموجب فرمان  یمل یمجلس شورا»: مجلس یلـ درباره علت و سبب تشک ۰ـ اصل  ۰

 ؛ «موسس و مقرر است ۰۹۵0االخره  یمورخه چهاردهم جماد یانمعدلت بن
 

مجلس »: آن یلو محل تشک یملّ یمجلس شورا یـ در مورد اعضا ۹ـ اصل  ۵
و محل  شوند یانتخاب م یاالتکه در طهران و ا یمرکب است از اعضائ یمل یاشور

 ؛ «انعقاد آن درطهران است
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عده انتخاب »عبارت  ینبه ا یملّ یمجلس شورا یندگانـ شمار نما 0ـ اصل  ۹
و شصت و  یکصدفعال  یاالتطهران و ا یاز برا یحدهشوندگان بموجب انتخاب نامه عل

 یستدو یال یافتتواند  یدبرحسب ضرورت عده مزبوره تزا شده است و یندو نفر مع
 . «نفر

 

دوسال تمام  یاز برا ینمنتخب»: عبارت ینبه ا یندگی؛ـ درباره دوره نما ۲اصل  – 0
تماماً در تهران  یاتوال یناست که منتخب یمدت از روز ینو ابتداء ا شوند یانتخاب م

مجدداً انتخاب شوند و  یندگاننما یدپس از انقضاء مدت دوسال با. حاضر خواهند شد
باشند دوباره  یها راض ن سابق را که بخواهند و از آنیاز منتخب یکمردم مختارند هر

 . ؛«.انتخاب کنند

 

: شرح ینتهران به ا یندگاندوره مجلس با حضور نما ینـ در مورد نخست 7ـ اصل  ۲
مباحثه و مذاکره الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول  یطهران لد ینمنتخب»
مناط اعتبار و اجراء  یتبه اکثر یاتوال ینمنتخب یبتدر مدت غ یشانا یرا شوند یم

 ؛ «.است

 

درموقع شروع به مذاکرات »: آرا یتو اکثر یرا یلـ حد نصاب حضور، تحص 2ـ اصل  7
سه ربع از اعضاء  یرا یلاقال دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند وهنگام تحص یدبا
از نصف حضار مجلس  یشکه ب شود یحاصل م یآراء وقت یتضر بوده و اکثرحا یدبا
 ؛«.بدهند یراً

  

و زمان اشتغال  یلمدت تعط»: مجلس یلـ در مورد زمان اشتغال و تعط 1ـ اصل  2
خود مجلس است و پس  یصمجلس بتشخ یبرطبق نظامنامه داخل یمل یمجلس شورا

که مطابق جشن افتتاح اول مجلس  زانیمجلس از چهاردهم م یدتابستان با یلاز تعط
 ؛ «است مفتوح و مشغول کار شود

 

  ی؛ـ خطابه مجلس به پادشاه و پاسخ و۰۱ـ اصل  1
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 مشروط است؛  یمخواند یناز ا یشهمانگونه که پ. یندگانـ سوگند نما ۰۰ـ اصل  ۳

 

 یمل یمجلس شورا»: یریگ یمتصم یبرا یمل یـ حقوق مجلس شورا ۰۲ـ اصل ۰۱
پس از مذاکره و مداقه از  داند یدر عموم مسائل آنچه را صالح ملک و ملت محق دارد 

با  ینانو اطم یتآراء درکمال امن یتاکثر یتعنوان کرده با رعا یو درست یراست یرو
 یونیبرساند که به صحه هما عرضمجلس سنا به توسط شخص اول دولت به  یبتصو

 ؛ [۰۹]« .موشح و به موقع اجراء گذارده شود

 

 یمبان ییدتش یکه برا ینیقوان یهکل»: مجلس یلهبوس ینقوان یبـ تصو۰7ـ اصل ۰۰
 یببه تصو یدها الزم است با و اساس وزارتخانه یدولت و سلطنت و انتظام امور مملکت

 ؛ «برسد یمل یمجلس شورا

 

 یقانون یجادلوائح الزمه را در ا»: ینو نسخ قوان ییروتکمیلتغ یبـ تصو ۰2ـ اصل  ۰۵ 
در مواقع الزم حاضر  یمل یموجوده مجلس شورا ینو نسخ قوان یلو تکم ییرتغ یا
رسانده به موقع اجراء گذارده  یونیمجلس سنا به صحه هما یبکه با تصو نماید یم

تنها  ۰2دراصل « الزمه یحلوا»و  ۰7ن در اصل یمنظور از قوان رسد یبه نظر م. «شود
ـ که  ۹۹و  ۵۰در اصل  یراز. باشد( Fondamentale) یاساس یا یادیبن ینمربوط به قوان

 یبتنها به تصو یه،پس از ته« که محل حاجت باشد یدهجد ینقوان»خواند ـ  یمخواه
  شود؛ یپادشاه اجرا م یحو پس از توش رسد یم یملّ یمجلس شورا

 

 ییردربودجه تغ یلـ جرح و تعد یاتیامور مال یهتسو»: یاتیـ امور مال ۰1ـ اصل  ۰۹ 
تنها با  «یدجد های یزیمم ینو قبول عوارض و فروعات و همچن ها یاتوضع مال

 است؛  یملّ یمجلس شورا یبتصو

 

 یمجلس حق دارد برا»: اصالح امور یبرا یملّ یـ حق مجلس شورا۰۳ـ اصل ۰0
 یدو تحد یرانو ممالک ا یاالتا یمدر تقس یروابط حکومت یلو تسه یاتیاصالح امور مال

 ؛«.دولت بخواهد یایمصوبه را از اول یآرا یس سنا اجرامجل یبها پس از تصو حکومت

 .رسد با توجه و متمم منظور از آن ایالت باشد توجه کنید ـ واژه ممالک که به نظر می
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سال  یآخر هرسال از برا یمهدر ن یدها با از وزارتخانه یکبودجه هر»ـ  ۵۱ـ اصل  ۰۲
 ؛ «.شدنوروز حاضر با یدتمام شده پانزده روز قبل از ع یگرد

 

ها  وزارتخانه یاساس ینهرگاه در قوان»: ها وزارتخانه یاساس ینـ قوان ۵۰ـ اصل  ۰7

 یمل یمجلس شورا یبمقرره الزم شود با تصو ینو نسخ قوان ییرتغ یا یدجد یقانون

از طرف وزراء  یالزوم آن امور از مجلس عنوان  ینکهاعم از ا. صورت خواهد گرفت

 در باال؛  ۰۵ یفرد یحو توض یواژه اساس هب یدجه کنتو« .مسئول اظهار شده باشد

 

که  یموارد»: دولت و مملکت یاز دارائ یانتقال قسمت یاـ فروش و ۵۵ـ اصل  ۰2

در  ییریتغ یا شود یفروخته م یادولت و مملکت منتقل  یدارائ یا یداتاز عا یقسمت

 ؛ «اهد بودخو یمل یمجلس شورا یببه تصو کند یم یداحدود و ثغور مملکت لزوم پ

 

 یمجلس شورا یببدون تصو»: یعموم یها وشرکت یکمپان یلـ تشک ۵۹ـ اصل  ۰1

و بهر عنوان از طرف دولت  یلاز هر قب یعموم یها و شرکت یکمپان یلتشک یازامت یملّ

 « داده نخواهد شد

 

 یازاتامت یها و اعطا بستن عهدنامه»: یتجارت یازاتها و امت ـ عهد نامه ۵0ـ اصل  ۰۳

به  یدخارجه با یاطرف داخله باشد  ینکهاعم از ا یرهو غ یو فالحت یو صنعت یرتتجا

ها صالح  که استتار آن یعهدنامه هائ یبرسد به استثنا یملّ یمجلس شورا یبتصو

 به واژه ملّت و صالح دولت و ملّت؛  یدتوجه کن« دولت و ملّت باشد

 

ان که باشد خواه از داخله خواه بهر عنو یاستقراض دولت»: یـ قرضه دولت ۵۲ـ اصل  ۵۱

 ؛ «خواهد شد یملّ یمجلس شورا یباز خارجه با اطالع و با تصو

 

شوسه خواه به خرج دولت خواه  یاساختن راه آهن »: ـ راه و شوسه ۵7ـ اصل  ۵۰

 یملّ یمجلس شورا یباعم ار داخله و خارجه منوط به تصو یبخرج شرکت و کمپان

 ؛ «است
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 یاو  یندر قوان یمجلس در هرجا نقض»: مسئول یرمجلس به وزـ اخطار  ۵2ـ اصل  ۵۵
 یرمسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وز یرآن مالحظه کند به وز یمسامحه در اجرا

 ؛ «الزمه را بدهد یحاتتوض یدمزبور با
 

از امور مطابق  یکه در امر یریهر وز»: یرـ نقض قانون و تخلف وز ۵۳ـ اصل  ۵۹
و معلوم شود نقض قانون  یایداست از عهده جواب برن یدهرس یونیماکه بصحه ه ینیقوان

 یمستدع یونیهما یشگاهو تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پ
منصوب  یبخدمت دولت یگرد یّهدر محکمه عدل یانتخواهد شدد و بعد از وضوح خ

 ؛ «نخواهد شد
 

پادشاه در هر  یبرا یضهشتن عردر مورد نو یملّ یـ حق مجلس شورا ۹۱ـ اصل  ۵0
طبقات  یمجلس و شش نفر از اعضا یسرئ یلهبوس یضهعر یمتسل. که الزم بداند یموقع

 دربار؛ یروز یلهبوس «یابیوقت شرف» یینششگانه به شاه پس از تع
  

 یها که محل حاجت باشد در وزارتخانه یدهجد ینقوان»: یننو ینـ قوان ۹۹ـ اصل  ۵۲
از طرف صدراعظم به مجلس  یابه توسط وزراء مسئول  یافته حیمسئول انشاء و تنق

موّشح گشته به موقع  یونیبه صحه هما یباظهار خواهد شد و پس از تصو یمل یشورا
 یرانشاء قانون مانند عقد غ. طرح است یهمنظور از انشاء ته .«شود یاجرا گذاشته م

 یبه عبارتست از تصودارد ک یگرد یعمل حقوق یکبه  یازاست که نفوذ آن ن ینافذ
در باال و اصل  ۰2اصل  یحبه توض یدبنگر[. ۰0]پادشاه  یحها و توش مجلس یامجلس 

 . نوشته ینمتمّم در هم ۵2
 

 یاگر مجلس محرمانه به تقاضا»: محرمانه مجلس یها درباره جلسه – ۹۲اصل  – ۵7
ه اطالع مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صالح بداند ب یسرئ

مذاکرات  یبوده است افشا یریوز یعموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضا
 « .است یرموقوف به اجازه آن وز

 

را که به  یمطلب تواند یاز وزراء م یکهر»: ـ استرداد اظهارات وزرا ۹7ـ اصل  ۵2
 یشانار ااظه ینکهمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر ا
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صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس  ینمجلس بوده باشد در ا یبه تقاضا
 « است
 

در مجلس موقع قبول  یریوز یحههرگاه ال»: یحهال یبـ عدم تصو ۹2ـ اصل  ۵1
قبول  یامسئول پس از رد  یروز شود یمنضم به مالحظات مجلس عودت داده م یافتن
 . ؛«به مجلس اظهار بدارد یزبوره را درثانم یحهال تواند یمجلس م یراداتا

 

مجلس  یاز اعضا یکیاز طرف  یهروقت مطلب»: یندگانطرح نما – ۹۳اصل  – ۵۳
مجلس آن  یمطرح مذاکره خواهد شد که اقال پانزده نفر از اعضا یعنوان شود فقط وقت

 میمجلس تقد یسصورت آن عنوان کتبا به رئ یندر ا یندنما یبمذاکراه مطلب را تصو
مطرح مداقه  یقرا بدواً در انجمن تحق یحهمجلس حق دارد که آن ال یسرئ شود یم

را هم به عنوان  یندگانطرح نما 0۱اصل و اصل  ینتوجه شود که در ا. «قرار بدهد
گفته  یبه طرح یحهشده، ال یاد ۹2واصل  یفکه بنا به تعر یدر حال اند یدهنام «یحهال»
 د؛ دولت آمده باش یکه از سو شود یم

 

مذکوره در  یحهدر موقع مذاکره و مداقه ال»: یحهمذاکره درباره ال یوه، ش0۱ـ اصل ۹۱
از  یکیمزبور راجع به  یحهاگر ال یقو نهم چه در مجلس و چه درانجمن تحق یاصل س

مسئول اطالع داده که اگر بشود شخصا و الّا  یربه وز یدوزراء مسئول باشد مجلس با
 یحهسواد ال. معاون او بشود یا یردر حضور وز اکراتده مذمعاون او به مجلس حاضر ش

از  یماه به استثناء مطالب فور یک یقبل از وقت از ده روز ال یدو منضمات آن را با
قبل از وقت معلوم باشد پس  یدمسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره با یروز یبرا

آراء رسما  یتاکثر هجلس بم یبمسئول در صورت تصو یراز مداقه مطلب با حضور وز
 . ؛«را معمول دارد یهمسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتض یرنگاشته به وز یحهال

 

مسئول در مطلب معنون از  یرهرگاه وز»: با مجلس یرـ مخالفت وز 0۰اصل  – ۹۰
و مجلس را متقاعد  یهخود را توج یرمعاذ یدهمراه نشد با یطرف مجلس به مصلحت

 « .کند
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از  یمل یکه مجلس شورا یدر هر امر»: یرمجلس از وز یحاخذ توض – 0۵صل ا – ۹۵
بدون عذر  یدجواب نبا یناز جوابست و ا یرناگز یربخواهد آن وز یحتوض یمسئول یروز

مگر مطالب محرمانه که مستور  یافتدب یراز اندازه اقتضاء به عهده تاخ یرونموجه و ب
 یروز ینبعد از انقضاء مدت مع یباشد ولملت  وصالح دولت  ینیبودن آن در مدت مع

 . «یدهمان مطلب را در مجلس ابراز نما   مسئول مکلف است که

 

به عنوان سنا مرّکب از شصت  یگریمجلس د»: مجلس سنا یلتشک – 0۹اصل  – ۹۹
 بخش دوّم آن یول. است یرانا یژهو 0۹بخش از اصل  ینا« ...یابد یم یلنفر اعضا تشک

 یمقارن اجالسات مجلس شورا یلبعد از تشک[ سنا]جالسات آن ا»: که عبارتست از
 گرفته شده است؛  یکبلژ یقانون اساس 7۳از مادّه  ییراتیبا تغ« خواهد بود یملّ

 

به  یدمجلس سنا با یها نظامنامه»: نظامنامه مجلس سنا یبـ تصو 00ـ اصل  ۹0
 ؛ «برسد یمل یمجلس شورا یبتصو

 

و  یرمجلس از اشخاص خب ینا یاعضا»: لس سنامج یدرباره اعضا 0۲ـ اصل  ۹۲
الشرف  یننفر از طرف قر یس شوند یمحترم مملکت منتخب م ینو متد یربص
 یطهران پانزده نفر از اهال یپانزده نفر از اهال یابند یاستقرار م یونیهما یحضرتاعل
ه انتخاب طهران پانزده نفر ب یاهال بنفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخا یو س یاتوال
 ؛ «.یاتوال یاهال

 

پس از انعقاد سنا تمام امور »: در مجلس سنا یبتصو یوهدرمورد ش – 07ـ اصل  ۹7
وزراء عنوان  یاتاز طرف ه یاهردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا  یببه تصو یدبا

آراء قبول و بعد به  یتشده به اکثر یحو تصح یحاول در مجلس سنا تنق یدشده باشد با
عنوان  یمل یکه در مجلس شورا اموری یبرسند ول یمل یمجلس شورا بیتصو

که  یهمجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مال ینبرعکس از ا شود یم
خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطالع  یمل یمخصوص به مجلس شورا

 یداظهار نما یکه مجلس مزبور مالحظات خود را به مجلس مل یدمجلس سنا خواهد رس
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رد  یامختار است مالحظات مجلس سنا را بعد از مداقه الزمه قبول  یمجلس مل یکنول
 ؛ «.یدنما

 

مادام که مجلس سنا منعقد »: یملّ یمجلس شورا های یمـ اعتبار تصم 02ـ اصل  ۹2
موشح و بموقع اجرا  یونیبصحه هما یمل یمجلس شورا یبنشده فقط امور بعد از تصو

 . «د شدگذارده خواه

 

 یبا قانون اساس ینکته الزم است که اصول مربوط به مجلس سنا شباهت ینا توضیح
 یبرا یگرید های یبترت یکبلژ یقانون اساس ۲1تا  ۲۹برابر مواد  یراز. ندارد یکبلژ

از قانون  یداست درباره تقل یگرید ینهموضوع، قر ینا. مجلس سنا برقرار شده بود
 . شد یادنوشته از آن  ینا یشگفتارمجلس سنا که در پ در مورد یهروس ۰۳۱۲ یاساس

مجلس سنا  یاراتدامنة اخت یمخواند( ۰1و  ۰2 ۰7، ۰۲اصول ) یناز ا یشکه پ همانگونه
قانون  ۰۲به عنوان نمونه با آنکه برابر اصل . محدود است یرانا یدر قانون اساس

به  یمل یورامجلس ش یبپس از تصو یداست با« آنچه صالح ملک و ملت» یاساس
قانون  ۰7برسد؛ باز طبق اصل  اهش یحو سپس به توش یدهمجلس سنا رس یبتصو
و  یدولت و سلطنت و انتظام امور مملکت یمبان ییدتش یکه برا ینیقوان یهکل» ی،اساس

 ۰1: در اصول. باشد «یمل یمجلس شورا یببه تصو یدها الزم است با اساس وزارتخانه
شده  یاددر اصول  موضوع یت، با وجود اهم۹۹و  ۵7 – ۵۲ـ ۵0ـ ۵۹ـ ۵۵ – ۵۰ –

 ی،استقراض دولت یازات،امت یها، اعطا موجود، بستن عهدنامه یننسخ قوان یا ییرتغ: مانند
 یباز تصو یوزرا، ذکر یشده از سو یهته یحلوا یبتصو یاساختن راه آهن و شوسه و 

در مورد  یش،ه در پرا ک یبتوان تعارض یدکه شا رسد یبنظر م. مجلس سنا نشده است
 ینبند آمده است چن ینکه در ا یدرمورد اصول یاشد و  یاداز آن  ۰2و  ۰7، ۰۲اصول 

مدت  یکمجلس سنا و انعقاد آن در  یلکنندگان به تشک ینحل کرد که در آغاز تدو
 یبرا ینداشت مانند قوان یادیکه جنبه بن یامور یبرا یرو یننبودند؛ از ا یدوارکوتاه ام

ها  بستن عهدنامه یا و( ۰7اصل ) «یدولت و سلطنت و انتظام امور مملکت یبانم ییدتش»
 یراکاف یمل یمجلس شورا یبتصو( ۵۲و  ۵0اصول )اسقراض  یاومقاوله نامه و 
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. اند مجلس سنا دانسته یبها رامنوط به تصو آن یادیبن یرامورغ یگرد یاما برا. اند دانسته
 یحهر دو مجلس حق دارند درباره همه لوا 0۵و  0۰برابر مادّه  یکبلژ یدر قانون اساس

 های ینهها و هز قانون راجع به درامد یکبلژ یقانون اساس ۵2در مادّه . یرندگ یمتصم
 . برسد یندگانمجلس نما یبنخست به تصو یددولت با

 

که از طرف  یهرگاه مطلب»: یبترت ینثالث به ا یمجلس یل، درباره تشک01ـ اصل  ۹1
 شود یرجوع م یمل یدر مجلس سنا به مجلس شورا یحو تصح یحنقپس از ت یریوز

مجلس سنا و مجلس  یمرکب از اعضا یمجلس ثالث یتدر صورت اهم یافتقبول ن
در ماده متنازع  یافته تشکیل یهدو مجلس و بالسو یبه حکم انتخاب اعضا یمل یشورا
اگر  کند یقرائت م یمل یمجلس را در شورا ینا یرا یجهنت کند یم یدگیرس فبه

هرگاه  رسانند یا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه مها و الّموافقت دست داد فب
نفرمودند امر  یقو اگر تصد شود یم یفرمودند مجر یقرا تصد یمل یمجلس شورا یرا

و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با  مذاکره یدبه تجد
وزراء هم  یاتنمودند و ه یبرا تصو یمل یء انفصال مجلس شورادو ثلث آرا یتاکثر

به انفصال  یونینمودند فرمان هما یبرا تصو یمل یجداگانه انفصال مجلس شورا
همان فرمان حکم به    در یونیهما یحضرتو اعل شود یصادر م یمل یمجلس شورا

را مجددا انتخاب سابق  ینو مردم حق خواهند داشت منتخب فرمایند یانتخابات م یدتجد
 . «کنند

 

 یدطهران با یدجد ینمنتخب»: یندگانموعد حضور نما ییندر مورد تع 0۳ـ اصل  ۹۳
دارالخالفه  ینبفاصله سه ماه حاضر شوند وچون منتخب یاتوال ینو منتخب یکماهبفاصله 

گفتگو  ها یدر ماده متنازع ف یکنحاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد ل
 یاپس از حضور تمام اعضاء  یدهرگاه مجلس جد دبرسن یاتوال ینتا منتخب نندک ینم

مجلس  یآن رأ یونیسابق را امضاء کرد ذات مقدس هما یهمان رأ   تام یتاکثر
  ؛«فرمایند یفرموده امر به اجرا م یبرا تصو یمل یشورا

 

در هر دوره » :شرح ینانتخابات در هر دوره به ا یدـ درباره دفعات تجد ۲۱ـ اصل  0۱ 
 . «نخواهد شد ینمنتخب یدامر بتجد یشترنوبت ب یککه عبارت از دو سال است  یهانتخاب
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اعقاب و  ینمقرر آنکه سالط»: دولت یمبان ییدتش یپادشاه برا یدتاک – ۲۰ـ اصل  0۰
اساس  یددولت و تاک یمبان ییدتش یحدود و اصول را که برا یناخالف ما حفظ ا
سلطنت  یفهوظ یمفرمود یبرقرار و مجر یشگاه معدلت و آسادست یسلطنت و نگهبان

 . «خود دانسته در عهده شناسند

 

است  یرانا یژهو یاصل قانون اساس ۲۰اصل از کل  0۰ شود یکه مالحظه م همانگونه
 . اقتباس نشده است یکبلژ یو از قانون اساس

 

گرفته  یکبلژ یساساز قانون ا ییراتیکه با تغ یاز قانون اساس یاصول یبه بررس حال
 : یمشده است بپرداز

 

گرفته  یکبلژ یاز قانون اساس ییراتیکه با تغ یاز قانون اساس اصولی

 شده است

 

مجلس »: است یملّ یمجلس شورا یندگاندرباره نما ی،ـ اصل دوّم قانون اساس ۰ 
وطن  یاسیو س یاست که در امور معاش یرانمملکت ا یقاطبه اهال یندهنما یمل یشورا

گرفته  ییراتیبا تغ یول یک،بلژ یقانون اساسِ ۹۵اصل از ماده  ینا. «ود مشارکت دارندخ
 : در آن ماده آمده بود. شده است

: یهحوزه انتخاب ینده، تنها نما[و سنا یندگانمجلس نما]هر دو مجلس  یاعضا» 
 . «آیند یملّت بشمار م یندگانبخش خود نبوده بل، نما یاشهرستان و 

مجلس وهم  یندگانهم نما یکبلژ یدر قانون اساس شود یمالحظه مکه  همانگونه
با توجه  یرانا یقانون اساس یسندگاناما، نو. ملّت را داشتند یندگانها عنوان نما سناتور
مملکت  یقاطبه اهال یندهنما»را  یملّ یها، تنها مجلس شورا انتخاب سناتور یوهبه ش

با  –خواند  یممتمّم ـ همانگونه که خواه ۹۱اصل  دوینسپس در ت. اند دانسته «یرانا
 . اند استفاده کرده یکبلژ یقانون اساس ۹۵از مادّه  ییراتیتغ
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( م ۰1۳۹از اصالح سال  یشپ) یکبلژ یقانون اساس 02است که برابر ماده  گفتنی
 یشترینو ب ینکمتر. باشند پردازند یم یاتکه مال یاز شهروندان یدانتخاب کنندگان با

همانگونه  یران،ا یدر اصل سوم قانون اساس. همان ماده آمده است   هم در یاتمبلغ مال
و  یاصل دوّم تنها فرض مشارکت مردم درامور معاش بهبا توجه  یمخواند یشکه در درپ

شرط پرداخت  یکبلژ یقانون اساس یدر بازنگر. بود یانتخاب کردن کاف یبرا یاسیس
از قانون  یکنندگان قانون اساس ینتدو رسد یبه نظر م یرو ینبرداشته شد؛ از ا یاتمال

 . اند استفاده کرده یکشده بلژ یبازنگر یاساس
 

 یملّ یمجلس شورا»: بگونة فوق العاده یلمجلس در مواقع تعط یلتشک – ۳ـ اصل  ۵
، 2۰برابر مادّه  یکبلژ یدر قانون اساس« اده منعقد تواند شدعال فوق یل،در مواقع تعط

پادشاه حق  2۵ها را به صورت فوق العاده داشت و برابر مادّه  پادشاه حق دعوت مجلس
 . دارا بود یکماه مدت یها را برا موقت مجلس یلتعط
 

 یچبه ه»: مجلس یندگاندرباره عدم تعرض به نما یرانا یقانون اساس ۰۵ـ اصل  ۹
حق ندارد  یمل یمجلس شورا یببدون اطالع تصو یکس یزدست آو یچعنوان و به ه

شود و  یتیاز اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنا یکی یاناآن بشود اگر اح یضامتعرض اع
در باره او با استحضار  یاستس اجرای یدگردد باز با یردستگ یتارتکاب جنا یندر ح

 « .مجلس باشد

در  یراز. با آن تفاوت دارد یگرفته شده ول یکبلژ یقانون اساس 0۲اصل از ماده  این
که در  یهر دو مجلس است در حال یندگاننما یبرا یتصونم ینا یک،بلژ یقانون اساس
 . شوند یمند م بهره یتاز مصون یمل یمجلس شورا یندگانتنها نما یرانا یقانون اساس

 

آنکه  یاز برا یمل یمذاکرات مجلس شورا»: درباره مذاکرات مجلس است ۰۹ـ اصل  0
 یو تماشاچ یسد روزنامه نوباش یعلن یدها به موقع اجراء گذارده تواند شد با آن یجهنت

حق نطق داشته  ینکهمجلس حق حضور و استماع دارند بدون ا یمطابق نظامنامه داخل
و  یفبه طبع برسانند بدون تحر توانند یجات م نامهباشند تمام مذاکرات مجلس را روز

گزارشات مطلع شوند هرکس  یلتا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفص یمعن ییرتغ
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از امور در  یامر یچبرنگارد تا ه یدر نظر داشته باشد در روزنامه عموم یشیصالح اند
ها  آن ندرجاتکه م یمستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادام یچکسپرده و بر ه

عام  یدهدولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مف یهاز اصول اساس یل اصلمخّ
خلق را بر آن مذاکرات به طبع  یشیندالمنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صالح ا

در روزنامه جات و مطبوعات برخالف آنچه ذکر شد و  یو اگر کس یندمنتشر نما یدهرسان
تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و  یا یدطبع نما یزیچ یبه اغراض شخص

 « محاکمه و مجازات خواهد شد

: اقتباس شده که در آن آمده بود یکبلژ یقانون اساس ۹۹از ماده  یاصل از بخش این
 یبنا به تقاضا تواند یاز دو مجلس م یکاست؛ اما هر  یهر دو مجلس علن یها جلسه»
ازدو مجلس  یکهر . خود بطور محرمانه مذاکره کند ینفر از اعضا ۰۱ یاو  یسرئ
ندگان خود، مورد مذاکره محرمانه را در جلسه یمطلق نما یتبا موافقت اکثر تواند یم

 « .مطرح کند یزن یعلن

بودن  یعلن) یکبلژ یقانون اساس ۹۹تنها جزء اول ماده  یقانون اساس ۰۹در اصل  
و روزنامه  یانبودن مشارکت تماشاچ سابقه یاما، با توجه به ب. گرفته شده است( ها جلسه

 ترین یاصل طوالن ینا. اند آنان را هم ذکر کرده یفدر جلسات، حدود و وظا یساننو
برخوردار است  ای یژهو یبائیکه نثر آن از ز رسد یم رماست و به نظ یاساس اصل قانون

 یسانروزنامه نو یشگفت آنکه آزاد. تفاوت دارد یقانون اساس یگرد یها و با نثر اصل
است که  یمتمّم قانون اساس یستمفراتراز اصل ب یبس ی،قانون اساس یزدهمدر اصل س
دولت و  یهاساس اصول»از  یزدهمدر اصل س یراز. خواند یمخواه یبعد یها در صفحه

کتب ضالل و مواد »متمّم از  یستمکه در اصل ب یدر حال. سخن رفته است« ملّت
در مورد اصول  یدو اصل و موشکاف ینا یسهمقا. شده است یاد «ینمب ینمضره به د

قرار  یجالب یموضوع بحث حقوق تواند یم یکدیگردولت و ملّت از  یکو تفک یهاساس
 . یردگ

 

 یمل یمجلس شورا»: مجلس یدرباره نظامنامه داخل یقانون اساس ۰0ـ اصل  ۲
 یلخود را از قب یامور شخص یموسوم به نظامنامه داخل یحدهبموجب نظامنامه عل
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 یرهمذاکرات و شعب و غ یباجزاء و ترت یرو سا یانو منش یسو نواب رئ یسانتخاب رئ
برگرفته شده و  یکبلژ یقانون اساس 07ه اصل از مادّ ینا. «منظم و مرتب خواهد کرد

خود را  ینظامنامه داخل یمحق تنظ( و سنا یندگاننما)از دومجلس  یکدر آن مادّه هر 
سخن رفته  یمل یتنها ازنظامنامه مجلس شورا یرانا یدر قانون اساس یداشتند؛ ول

 . است

 

 یناز قوان یکیبرخالف  یریهرگاه وز»: در برابر پادشاه یروز یتـ مسئول۵1ـ اصل  7
از  یشفاه یا یاحکام کتب یبه اشتباه کار اند یدهرس یونیموضوعه که به صحه هما

و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد  یدمقدس ملوکانه صادر نما یشگاهپ
 1۳ازماده  ییراتیاصل با تغ ینا« .خواهد بود یونبه حکم قانون مسئول ذات مقدس هما

 یشفاه یا یرفته شده است که برابر آن استناد به دستورات کتبگ یکبلژ یقانون اساس
 در برابر پادشاه مسئول بودند؛  یرانوز یراندر ا. کند ینم یراناز وز یتپادشاه رفع مسئول

 

وزراء حق دارند در »: در مورد حضور وزراء در مجلس ی،قانون اساس ۹۰ـ اصل  2
ها مقرر است نشسته  آن یه براک یحاضر شده و در جائ یمل یاجالسات مجلس شورا

مجلس اجازه نطق خواسته  یسمذاکرات مجلس را بشنوند و اگر الزم دانستند از رئ
از ماده  ییراتیاصل با تغ ینا« .بدهند رمذاکره و مداقه امو یالزمه را از برا یحاتتوض
 یکدر آن مادّه وزرا اگر عضو پارلمان بلژ. گرفته شده است یکبلژ یقانون اساس 11

 . در مجلس را داشتند یبودند حق را

 

عرضحال  تواند یهرکس از افراد ناس م: »: ـ عرضحال مردم به مجلس ۹۵ـ اصل  1
مجلس عرضه بدارد اگر مطلب  یضخود را کتبا به دفترخانه عرا یاتشکا یا یراداتا یا

ز ا یکیبه او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به  یراجع به خود مجلس باشد جواب کاف
 یو جواب مکف یندنما یدگیفرستاد که رس واهدها است بدان وزارتخانه خ وزارتخانه

اقتباس شده که در آن  یکبلژ یقانون اساس 0۹از مادّه  ییراتیاصل با تغ ینا« .بدهند
عرضحال  یرشاز دومجلس حق پذ یکبود و هر  یامدهاز خود مجلس ن یتو شکا یرادا

 . را داشتند
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برحسب لزوم  تواند یمجلس م یسرئ»: محرمانه مجلس یاه ـ جلسه ۹0اصل  – ۳
محرمانه بدون حضور  یاجالس یریوز یابه خواهش ده نفر از اعضاء مجلس  یاشخصا 

از اعضاء مجلس  یمحرمانه مرکب از عده منتخب یانجمن یا یو تماشاچ یسروزنامه نو
 یجهنت یکناعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ل یربدهد که سا یلتشک

تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه  یمجر یمذاکرات انجمن محرمانه وقت
آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات  یتمطرح مذاکره شده به اکثر ینربع از منتخب

« .انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند
ها  از مجلس یکاقتباس شده که در آن هر  یکبلژ یقانون اساس ۹۹ دّهاصل از ما ینا

خود را  یده نفر از اعضا یاو  یسرئ یمحرمانه برحسب تقاضا یحق داشتن انجمن
 . داشتند

 

رد و قبول  یدبا یملیمجلس شورا یاعضا»: دادن یرا یوهدرباره ش ۹1ـ اصل  ۰۱
در  یدتهد یا یصرا تحر یشانحق ندارد ا یو واضح اظهاربدارند و احد یحمطالب را صر

باشد که روزنامه  یبه قسم یدمجلس با یاظهار رد و قبول اعضا. یدخود نما یدادن را
باشد از  یآن اظهار بعالمات ظاهر یدبا یعنی دهم بتوانند ادراک کنن یو تماشاچ یسنو
 یقانون اساس ۹۳از ماده  ییراتیاصل با تغ ینا. «و امثال آن یداوراق کبود و سف یلقب
مجلس  یها داشتن بحث در جلسه یاصل با توجه به تازگ یندر ا. شده استاخذ  یکبلژ

که  یقبول به قسم یارد  یانو روش ب یدر دادن را یدتهد یا یصتحر یتِاز ممنوع
 . شده است یادهم بتوانند ادراک کنند  یو تماشاچ یسروزنامه نو

  

 ینتدو. است مردم یندگاننما ینشان دهنده دلمشغول یبه قانون اساس یکل نگاهی
 یمل یمجلس شورا یتبه تثب یرانبه اوضاع و احوال ا یبا آگاه یکنندگان قانون اساس

را  یاندولت یذائیا یها محدود ساختن قدرت حاکمان حربه یاو با سلب  یازیدنددست 
 . برآمدند مخواست مرد یکردند ودر صدد ارضا یخنث

 یاقتباس از قانون اساس ییراتیتغبا  یاصل قانون اساس ۰۱تنها  یمکه خواند همانگونه
 . است یکبلژ
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 یدر باره متمّم قانون اساس: دوّم بخش

 

 یمتمّم قانون اساس یندر تدو یریس: الف

 

را شتابزده  یندگاننما یعهد،ول یرزام یمحمدعل های یشاه و کارشکن ینمظفر الد بیماری
 یرا به امضا یاز مرگ پادشاه، قانون اساس یششتند تا، پدا یکه سع یکرده بود؛ بطور

 یرو یناز ا. نشده بود ینتدو نقص یبگونة کامل و ب یقانون اساس یجهدر نت. او برسانند
درباره حدود  یژهدولت و دربار با مجلس بو یانم یهائ کشمکشآن  یمدتى پس ازاجرا

ها  کشمکش ینحاصل از ا یها تنش. وزرا و روابط آنان با مجلس رخ داد یفو وظا
الحجه  یذ 2در  یدنپس از به سلطنت رس»شاه را مجبور ساخت تا  یمحمدعل

 یملّ یروز بعد در مجلس شورا[ کند]صادر  یاصالح قانون اساس یبرا یدستخط۰۹۵0
. «[کند] یهرا ته یمتمّم قانون اساس یهشد که طرح اول یلتشک... مرکب از یسیونیکم

 زاده، یسعد الدوله، حسن تق یرزاجوادخانم: ت بودندعبار یسیونکم ینا یاعضا
صادق  ی،نصراله تقو یدالضرب، س ینآقا ام ینمشاورالممالک، حاج حس یرزامحمودخانم

برابر روزنامه (. ۲ یملّ یمجلس شورا. )خبرالملکم یخانمستشار الدوله و محمدقل
  .عذر خواست یسیونمخبر الملک از شرکت در کم ۵0الحجه  یذ ۵۳مجلس 

مانند سعدالدوله، مستشار الدوله، مخبر الملک با حقوق  یئته ینا یتن از اعضا چند
 یقهم مانند صد یگرید یندگانافزون بر آن در مجلس، نما. داشتند یاروپا آشنائ

. بودند یاسیمدرسه علوم س یدحضرت و محقق الدوله شرکت داشتند که از اسات
سال در آن  ۰۵بود و مدت  یکدر بلژ انیرمختار ا یرق وز ۰۹۰۱سعدالدوله در سال 
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 ین؛ از ا(۰۱۲شرف الدوله )را بر عهده داشت  یسیونکم ینا یاستو ر کرد یسمت کار م
سعدالدوله در جلسه مجلس . نبود یتصادف( ۰1۹۰) یکبلژ یاستفاده از قانون اساس ی،رو

هم که  ها یزچ یبعض. یسیمبنو یزیخود چ یشاز پ توانیم یما هم نم»: اعالم کرده بود
سلطنت مشروطه و  ینمطابق باشد با قوان... مالحظه شود یدمملکت است با یمقتض

روزنامه مجلس  0۰شماره  یکمروزنامه مجلس سال )« موافق با قانون شرع هم باشد
 (. الحجه یذ ۵1صورت مذاکرات جلسه  ۰۹۵0الحجه  یذ ۵۳

 یگرد یسیونیکم ی،اسمتمّم قانون اس ینتدو یسیونکم یلاز تشک یشاست که پ گفتنی
مترجم در آن کار  ۰۲هم وجود داشت که  یّهدر عدل ینترجمه قوان یسیونبه نام کم

بنا (. ۰۱0پزشکزاد )مختلف در دسترس آنان بود  یکشورها ینو مجموعه قوان کردند یم
 یکشورها ینقوان یاز رو یترجمه مواد رایهم ب یهائ یسیونکم یگرد یا بر نوشته

 (. ۰1ترکمان )ت وجود داش یاروپائ

مدت صرف مبارزه  ینا یشترینهو ب یداز هفت ماه به درازا کش یشمتمّم ب یبتصو 
شاه  یتشد که در حما یو عرف یاعم از شرع یانبا سنت گرا یو مترق یملّ یندگاننما

را از مقام ( نصراله) یرالدولهمش یان،همان سنت گرا   یکشاه به تحر یانم یندر ا. بودند
السلطان را که در فرنگ بود احضار کرد و  یناو ام ایرکنار کرد و به جب یصدر اعظم

از آن را  یفراوان، که قسمت یها پس از کشمکش. گمارد یرا به سمت صدراعظم یو
آن در مجلس به  یباما تصو. شد یمبه مجلس تسل یخواند، متمّم قانون اساس یمخواه

 یبو تصو شتندر به اعتراض بردابزرگ س یشد و مردم در تهران و شهرها یدهدرازا کش
ش  ۰۵17مهر ماه  ۰۲برابر  ۰۹۵۲شعبان  ۵۳سرانجام متمّم در . متمّم را خواستار شدند

 . یدشاه رس یحمجلس و توش یببه تصو( ۰۳۱2اکتبر  2)

در دسترس هست که به نظر ( ها یشنویسپ: پس یناز ا)متمّم  یشنویسنسخه از پ دو
مجلس گذاشته بودند تا پس از حکّ و اصالح به  یندگاننما یارها را در اخت آن رسد یم

 [. ۰۲]مجلس ارائه دهند  یجلسه علن

داشت، و هم  یکبلژ یبا قانون اساس ای یسهمقا توان یهم م ها، یشنویسدقت در پ با
 رسد یدر نگاه نخست به نظر م. یدبا مواد مصوبه را د یکبلژ یتفاوت مواد قانون اساس

همه موّاد  یراز. یستن یناست اما چن یکبلژ یاز قانون اساس یا ترجمه ها یشنویسکه پ
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کنندگان در  یهافزون بر آن ته. یستن تغییر یهم ب تباسیآن را ندارد و هر مادّه اق
 یاها و  هم کلمه یبه متن گاه یارائه دادند افزون بر وفادار یندگانکه به نما یا نسخه

، درباره منع از تصرف ۰۲در اصل  ینکهند امان. اند را از خود به آن افزوده یجمله هائ
شرع »است، اصطالح  یکبلژ اساسیقانون  ۰۰مالک در ملک خود، که ترجمه از ماده 

 یاو  یافت؛ ییرمجلس تغ ینهائ یبرا اضافه کرده بودند که سپس در تصو «یمطاع نبو
هم متمّم، که آن  ۹2در اصل  یتعهدی،وال یبرا «ینالطرف یمکر»اصطالح  یریبکارگ

 . مجلس اصالح شد ینهائ یبدر تصو

 یکه متمّم هم مانند قانون اساس دهد ینشان م یکبلژ یمتمّم با قانون اساس مقایسه
همان    .هر چند که چارچوب آن را دارد یستن یکبلژ یاز قانون اساس یا ترجمه ساده

 ینوتد یبند یمبا تقس یکبلژ یقانون اساس یفصل بند یمخواند یناز ا یشگونه که پ
فصول را از  یها از عنوان یشمار یمتفاوت است؛ ول دفصل دار ۰۱متمّم که تنها  ینهائ

 یمملکت که در عنوان سوم قانون اساس یاند؛ مانند قوا گرفته یکبلژ یقانون اساس
که در متمّم تنها عنوان آن  یاست و شامل سه بخش و شش فصل است در حال یکبلژ

 قتداروزراء وا –پادشاه  – ینمجلس)فصل  0 گرفته شده و شامل( مملکت یقوا)
 یها انجمن ی،مملکت یقوا یران،نظام، حقوق ملّت ا یاتدر متمّم از کل. است( محاکمات

و  «یحقوق» یننو یمکنندگان مفاه ینتدو. شده بود یادو قشون  یهمال یتی،و وال یالتیا
 یمقتض ی،رو ینا از. بودند یختهدر هم آم یسنت یها و ارزش یمرا با مفاه «یاسیس»

در  یسندگاننو یداریدرباره آن داده شود تا هم کوشش و پا یتریشب یحاتاست که توض
از  یشامّا، پ. اوضاع و احوال وسّنت جامعه روشن شود یتو هم رعا یانبرابر سنت گرا

درباره اختالف مشروطه  یکوتاه یحاتتوض یکبلژ یاصول متمّم با قانون اساس یسهمقا
 . است یضرور یانگرا خواهان با سنت

 

 مشروعه طلبان و هواخواهان مشروطه اختالف

 

 یکبرا یمجلس دارالشورا» یورزان بر برقرار دین یژهبو یانتالش سنت گرا همه
 یانکه مشروطه خواهان ـ که در م یدر حال. بود «یآزاد یحهکلمة قب» یو نف «یاسالم
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 ینا. کردند یتالش م یننو یاربه قانونمد یابیدست یبودند ـ برا یزورزان نآنان دین
 یانو ششم متمّم در ب یستاصول هشتم تا ب یراز. متمّم باال گرفت یهها با ته اختالف

 یستاس ی،شخص های یآزاد ی،حقوق مدن  ینهدر زم: ملّت بود های یحقوق و آزاد
اعم ) یاناز همه به چشم سنت گرا یشکه ب یعامه مطبوعات؛ اما خار یمدارس و آزاد

مشروعه طلبان و مشروطه  یشترمیانو سبب کشمکش ب خلید یم( یو عرف یاز شرع
 : عبارت بود از شد یخواهان م

 

  ؛ورزاندین یلهمجلس بوس ینو نظارت بر قوان یقانونگذار 

  ی؛فرد های آزادی

 افراد؛  یبرابر 

  ی؛اجبار یلمدارس، تحص تاسیس

 . مطبوعات یآزاد 

  

 : آورد یره شرح زب توان یاختالفات را م ینخالصه ا 

  

 یتبا خاتم ینرا حرام و مبا یقانونگذار ینی،د یانسنت گرا ی،ـ درباره قانونگذار الف

 یفقط برا یمجلس شور»قرار بود : آمده بود «یحلوا»در . دانستند یاسالم م یامبرپ
سلطنت را  یئتقرار بدهد که پادشاه و ه ینیقوان... و دربار یوانیو د یدولت یکارها

پارلمنت فرنگ را آورده و  یکتب قانون یدر مجلس شور بینیم یامروز م... کندمحدود 
مدّونه  یعتملل اروپا شر ینکهاند غافل از ا بقانون توسعه قائل شده یاجدر دائره احت

و  یحو صح ینکه از بس مت یو جاودان یآسمان یمدار یعتیما اهل اسالم شر... نداشته ند
مرداد  2) ۰۹۵۲ یالثان یجماد ۰1 یحهال)« ...دارد یکامل و مستحکم است نسخ بر نم

 ( ۹۰ ی؛ به نقل از رضوان(۰۵17

 یرتفس یحرمت نداشتند ول یندر ا یدیهم بودند که ترد یورزان مشروطه خواهدین اما،
 یبتصو یحکم شرع ی،ملّ یمجلس شورا ینکهمانند ا کردند؛ یم یاز قانونگذار یگرید

 ینیاست و ربط به امور د «یویهامور و مصالح دن» یممجلس تنظ یفهبل، وظ کند، ینم
وجوب المشروطه نوشته  یالمربوطه ف یرساله اللئال ازبه نقل  ۳۱ص  نژاد یزرگر)ندارد 
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وضع  یمجلس را برا یتصالح ینیمانند نائ مجتهدانی[. ۰7( ]یمحالت یلاسماع یخش
 . شناختند یم یتبه رسم« منصوصات یرغ»در موارد  ینقوان

 یکه برا یکرده و تنها شرط یمردم تلق یتاز حاکم یرا جزئ ی، قانونگذارمتجددان 
از  یناناستدالل ا. باشد یمخالف قانون اساس یدبود که نبا ینقائل بودند ا یقانونگذار
ملّت را ندارند؛ و بنا  یاز سو یلمجلس حق توک یندگاننما یرادرست بود؛ ز ینظر حقوق

نشده و در داخل  یدهملّت برگز یزان را ـ که از سوور دین همداخل توانستند ینم ینبرا
 یرغ یا حقوق مجلس و بگونه یدتحد یدخالت ینچن. یرندمجلس هم نبودند ـ بپذ

اصل  یدر مورد نسخ عمل یحبه توض یدبنگر. بود یرانبر حقوق ملّت ا یدیتحد یممستق
 . یندهآ یها دوّم متمّم در صفحه

 

آن را با اساس  یان،سنت گرا. موارد اختالف بوداز  یگرد یکیآن  یرو تفس یـ آزاد ب

و از آثار  دانستند یم یناست، متبا یدو تقل یتبرعبود یکه مبتن یه،اسالم و فقه امام
به عنوان نمونه در . آوردند یرا مثال م یاتزنادقه، مالحده و کفر یدانتشار عقا ی،آزاد
که خالف ... گذاشتند یانم در یو آزاد یتبه مرور که قصة حر»: خوانیم یم ««یحلوا»»

« ...ها امت استحضرت رسالت و اجماع فق ینآئ ینضرورت کتاب و سنت و مبا
را در حقوق خاصه مردم مانند غذا،  یهم بودند که آزاد یمشروطه خواهان( ۰۳ یرضوان)

مصالح عامه  یزرا ن اردر گفتار و افک یو مقصود از آزاد دانستند یلباس، مسکن م
در باره مصالح  یاتنشر یااعتقاد بودند که اگر انتشار افکار  ینبر ا نانیا. دانستند یم

ها را مردود  آن یلبا دل توان یصورت م ینا یرو در غ شود یم یرفتهبود پذ یعموم
 . شناخت

 یو بهبهان یدر گفتگو با طباطبائ یو. دانست یم« کفر»را  یآزاد یاهلل نور فضل شیخ
من . در اسالم کفر است یکه آزاد دانید یرگوار نممگر شما دو بز»: دارد یاظهار م

کفر  یکه در اسالم، آزاد دارم یقرآن بر شما اثبات و مدلل م یاتآ یشخصا از رو
 (. ۹70 یماف)« ...است

 

بود که آن را  یانتند سنت گرا یها از موارد انتقاد یگرد یکیافراد  یـ اصل برابر پ

و  یهامام یفهالزمه مساوات آن است که طا»ن به نظر آنا. دانستند یبا اسالم م ینمبا
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از مساوات  یگرید یریاز مشروطه خواهان تفس یاما، برخ. «ِفرق ضاله نهج واحد باشند
 ینبه ا. دانستند یدر محاکمات م یمردم را تساو یبرابر ناناساس که آ ینداشتند بر ا

 یر باشد در اجرابا یهعرف یا یهشرع یناز عناو یکه بر هر عنوان یهرحکم»که  یبترت
 (. ۳۱ نژاد یزرگر)« گذارده نشود یقمصاد ینماب یآن حکم فرق

گذاشتند و رسم  یاندر م یو آزاد یّتبه مرور که قصه حر»: نوشته شده بود «یحلوا» در
 ینملل عنوان نمودند که خالف ضرورت کتابت و سنّت و مبا یربا سا یمساوات و برابر

مشهوده  یبمفاسد و معا یرامت است به اضافه سا یحضرت رسالت و اجماع فقها ینآئ
منتشره در  ۰۲شماره  یحهال)« گرفتند یمقدس جا زاویهاز مجلس روگردان و به  یرناگز

استدالل  یقرآن یاتبه استناد آ ی،نور یخش( ۰۳ ی؛ رضوان.ق. ه ۰۹۵۲چهارم رجب 
. نتوان کرد یوستبا دشمنان خدا و رسول د یرادر اسالم وجود ندارد ز یکه برابر کرد یم

حقوق »اصول . داشتند یبرابر یراندندر پذ یسع ها یزرتشت یژهو بو یمذهب های یتاقل
 یمتقد یملّ یمجلس شورا ینبه اول یانانجمن زرتشت یاز سو ای یحهدر ال «یتانسان

در  یماست که اگر انسان ینعمده و اصل مقصود ما ا»نوشته بودند  یحهشد، که در آن ال
امکان ندارد مگر به  یتمقامات انسان یینتع. یمشمارة ناس محسوب شوحفظ حقوق در 

« ...یتنشود مگر به مساوات در حقوق انسان یتو پاس شرف انسان. انسانیتحفظ شرف 
عنوان . در دسترس هست یکه از متمّم قانون اساس یهائ یسنو یشدر پ(. ۰۳ یرضوان)

قرار  ینبود که متن آن از ا «یرانت ادر حقوق ملّ» یکبلژ یاز قانون اساس یدبه تقل یکّم
موجب  یهشئونات و درجات شخص].[ محفوظ است  یّهمملکت کل یحقوق اهال»: است

 یکسانحقوق در مقابل قانون  یثاز ح ها یرانیا یعنی].[ حقوق نخواهدبود  ینتبا
آن  یمحفوظ ماند وبه جا یرانمجلس عنوان حقوق ملّت ا ینهائ یبدر تصو. «هستند
از آن  یندهآ یها در آمد که در صفحه یا شده اصل هشتم بگونه یاد یشن ومنطقمتن رو

 یکبلژ یقانون اساس 7است که مادّه  یضرور یزنکته ن ینا یحتوض. خواهد شد یاد
 را برقرارکرده بود «یهشئونات و درجات شخص»به  توجه یمردم ب یبرابر

 

طلبان و  ختالف مشروعهاز موارد ا یگرد یکی یاجبار یلمدارس، تحص یسـ تاس ت

 . دانستند یم یعترا مخالف شر یاجبار یلگروه نخست تحص. بود یتهواداران مشروط
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: خواهند یکه آنان م خوانیم یدرباره مشروطه خواهان م «یحلوا»از  یگرد یکی در
همه را  یدقرار داده شده است با یشسال پ یصدهزار و س یک یکه به مقتضا ینیقوان»

 یتافتتاح مدارس ترب... یلامروز مطابق ساخت از قب یاتال و مقتضبا اوضاع و احو
مشاهد مقدسه  یارتو وحوه ز یروضه خوان هو صرف وجو یزگاننسوان و دبستان دوش

 یحهال)« ...طرق و شوارع و در استحداث راه آهن یهکارخانجات و در تسو یجاددر ا
که  خواستند یورزان نمدین(. 02یرضوان. ق ۰۹۵7 یهالثان یجماد ۰1مورخ دوشنبه 

. نداز دست بده یو امور آموزش یو اداره مدارس طلبگ یسانحصار خود را در مورد تاس
مدارس بمخارج  یستاس. علوم و معارف آزاد است یلتحص»: آمده بود ها یشنویسدر پ
 « مطابق قانون مخصوص علوم و معارف مقرر شود یدبا یاجبار یلو تحص یدولت

آموزش  یدرباره آزاد یکبلژ یقانون اساس ۰2ماده  یرانا یون اساسمتمّم قان یندر تدو
 یلتحص ۰1که برابراصل  یبترت ینبه ا( متمّم ۰۳و  ۰1اصول )شد  یمبه دو بخش تقس

شکستن انحصار  یبرا ۰۳اما در اصل . آزاد است مگر آنکه شرعا ممنوع باشد یمو تعل
 یلو تحص یو ملت یولتمدارس به مخارج د یستاس» یورزان در امور آموزشدین

 . را برابر قانون به عهده وزارت علوم و معارف قرار دادند «یاجبار

 

قانون  ۰۹برابر اصل  یمخواند یشمطبوعات همانگونه که در پ یـ در مورد آزاد ث

دولت و  یهاز اصول اساس یها مخل اصل که مندرجات آن یمادام»مطبوعات  ی،اساس
 یستمورزان در اصل باما، با مخالفت و فشار دین. دندوب« ...ملت نباشد مجاز و مختار

 ینکتب ضالل و مواد مضره بد» یبرا وعیتمطبوعات کاسته، و ممن یمتمّم از آزاد
 یها فصل از قانون یکاز جمله »: خوانیم یم «یحلوا»باز هم در . افزوده شد «ینمب

قانون با  ینا ...است که مطبوعات مطلقا آزاد است یناند ا خارجه که ترجمه کرده
حه مورخ یال)« ...فرمودند یحدادند و تصح ییرعظام تغ یلهذا علما سازد یما نم یعتشر

: متمّم آمده بود یشنویسدر پ(. ۹۵یرضوان. ق ۰۹۵۲ یهالثان یجماد ۰1دوشنبه 
 یندر ا یول. در روزنامجات و مطبوعات ممنوع است یزیآزاد و مم یمطبوعات بکل»

 یا ینو تهمت و توه یو مشتمل تعرض شخص ینمب ینبدمضّر  یزیمطبوعات اگر چ
از  یشنهادپ ینجمله نخست ا« ...شوند یمجازات م... باشد بموجب قانون یاتهزل یحاو
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امر  ینا. یستدر آن ماده ن یبعد یها جمله یاست ول یکبلژ یقانون اساس ۰1ماده 
 یکبلژ یسمواد از قانون اسا یو برخ ینعناو یشنویسکه هر چند پ دهد ینشان م

 احوالاند تا با اوضاع و  را از خود به آن افزوده یکنندگان نکات ینتدو یترجمه شده ول
 دانستند یمتخلفان را برابر قانون مستحق مجازات م یشنویسدر پ. کند یقمملکت تطب

 . کردند یددر مجلس قانونِ صالح را قانون مطبوعات ق یول

به  یت،شروعه طلبان و هواخواهان مشروطم یاناز دانستن خالصه موارد اختالف م پس
 . یمبپرداز یکبلژ یآن با قانون اساس یسهو مقا یجستجو در متمّم قانون اساس

 

 یجستجو در متمّم قانون اساس: ب

 

به  توان یاصول متمّم را م یک،بلژ یبا قانون اساس یمتمّم قانون اساس یقتطب برای
 : کرد یمتقس یرشرح ز

 است؛  یرانمختص ااز متمّم که  یـ اصول 

 گرفته شده است؛  یکبلژ یاز قانون اساس ییراتیاز متمّم که با تغ یـ اصول 

 . اقتباس شده است ییریگونه تغ هر یب یکبلژ یکه از قانون اساس یـ اصول 

  

 . است یراناز متمّم که مختص اوضاع ا یـ اصول۱

 

خود را  یژهاع و احوال ومشخصات و اوض یکه هر کشور داند یم یخواننده آگاه به خوب 
 یندر کنار ا. دارد که مختص اوست یو پرچم یتختبه عنوان نمونه هر کشور پا. دارد

 یناز ا یمختصات. کشوراختصاص دارد یکهست که تنها به  یموارد یژهمشخصات و
: به عنوان نمونه. مالحظه کرد یزن یگرد هایکشور یاساس یندر قوان توان یدست را م

که به حل و فصل  ،«ها انجییم» یبرا یمواد مخصوص یجنوب یقایافر یدر قانون اساس
 ای یژهکه حقوق و یکرونزیم یدر قانون اساس یاو  پردازند؛ یموارد اختالف با دولت م

 یزن یمتمّم قانون اساس. مالحظه کرد توان یاند را م قائل شده «یسرکردگان عرف» یبرا
 : است یرت و آن اصول در موارد زداده اس یدست را در خود جا یناز ا یاصول



 

 

 یتمشروط یقانون اساسـ  «از دست رفته»در قانون  جستجو

 یداست با یهعشر یاثن یهحقه جعفر یقهاسالم و طر یرانا یمدهب رسم»: ۰ـ اصل  ۰
 ها یسنو یشکه در مقدمه پ یحتوض ینبا ا. «مذهب باشد یندارا و مروج ا یرانپادشاه ا

بر  یرانا یهدولت عل یّتمشروط یهاساس ینقوان یلتکم یکه برا یاصول»: آمده بود
از قانون  یدسپس به تقل. «است یربر فصول ز شتملم شود یاضافه م... یظامنامه اساسن

امّا در . پرداخته بودند «یاتو وال یاالتبه ا یرانمملکت ا یمتقس»به  یکبلژ یاساس
ها مذهب  آن یمجلس آن مقدمه و اصل اول آن حذف شد و به جا ینهائ یبتصو
 . شد یبتصوو  ینومذهب پادشاه کشور تدو یرانا یرسم

 

حضرت امام عصر  ییدکه به توجه و تا یمل یمجلس مقدس شورا»: متمّم ۵اصل  – ۵
شاهنشاه اسالم خلداهلل سلطانه و مراقبت  یحضرتعجل اهلل فرجه و بذل مرحمت اعل

 یعصر یچدر ه یدشده است با یستاس یرانکثراهلل امثالهم و عامه ملت ا یهحجج اسالم
موضوعه حضرت  ینمقدسه اسالم و قوان واعدبا ق یمخالفت آن یهاز اعصار مواد قانون

مخالفت  یصاست که تشخ ینو آله و سَلم نداشته باشد ومع یهاهلل عل یصل یراالنامخ
اعالم ادام اهلل برکات وجود هم بوده  یبر عهده علما یهموضوعه با قواعد اسالم ینقوان

نفر نباشد  نجکه کمتر از پ یاتیاز اعصار ه یو هست لهذا رسما مقرر است در هر عصر
که  یقطر ینزمان هم باشند به ا یاتکه مطلع از مقتض ینینمتد یو فقها یناز مجتهد

 ینفر از علماء که دارا یستب یاسام یعهش یداعالم وحجج اسالم مرجع تقل یعلما
 یشترب یاها را  پنج نفر از آن یندبنما یمل یبه مجلس شورا یصفات مذکوره باشند معرف

نموده به  یینبه حکم قرعه تع یاباالتفاق  یمل یمجلس شورا ایعصر اعض یقتضابه م
به دقت مذاکره و غور  شود یکه در مجلس عنوان م یبشناسند تا مواد یتسمت عضو

از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشنه باشد  یکنموده هر یرس
باب مطاع  ینعلماء در ا یاته ینا یکند و رأن یداپ یتکه عنوان قانون یندطرح و رّد نما

 ییرماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل اهلل فرجه تغ ینومتّبع خواهد بود و ا
 یندهآ یها در صفحه. نشد یدهاصل د یناز ا یاثر ها یسنو یشدر پ« .نخواهد بود یرپذ

درباره  ها یتنداشت؛ امّا، گف یمآن خواه یو عمل یاصل و نسخ ضمن ینبه ا یاشاره هائ
 . یدبا یگرید یاست ـ را مهلت یروننوشته ب یناصل ـ که از هدف ا ینا یها ابهام
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 یمنع از اقامت در محل یابلد  ینف توان یرا نم یرانیاناز ا یچیکه»: متمّم ۰0ـ اصل  ۹
  ؛«کند یم یحکه قانون تصر ینمود مگر در موارد ینیمجبور به اقامت محل مع یا
 

بدون اجازه صاحب تلگراف  یمخابرات تلگراف یفتوق یاافشاء »: ممتمّ ۵۹ـ اصل  0
  ،«کند یم ینکه قانون مع یممنوع است مگر در موارد

 

و منفصل خواهد  یکدیگرممتازاز  یشهثالثه مزبوره هم یقوا»: متمّم ۵1ـ اصل  ۲
 ؛ «.بود
 

شخص از طرف ملت به  یکه به موهبت اله یستا یعهسلطنت ود»: متمّم ۹۲ـ اصل  7
عنوان حقوق  یروجود ندارد؛ امّا در ز ها یسنو یشمتن در پ ینا« .پادشاه مفوض شده

ذکرشده بود که در  ینام پادشاه و اعقاب و یکبلژ یاز قانون اساس یدسلطنت به تقل
جّل شاءنه  یتعال یحضرت بار» یگرد اصل ینبرابر ا. مجلس حذف شد ینهائ یبتصو

شاه نسپرده و  «یترا به کف با کفا یرانوسه او سعادت ممالک محر یسر رشته ترق
به نقل )« خود یقصد یایو رعا یرانا یحافظ حقوق قاطبه اهال»را  «یونیشخص هما»

ملت است که  ینقرارنداده، بل ا( شاه ینمظفر الد یالثان یجماد ۰0از فرمان مورخ 
 ین اساسو ششم متمّم قانو یاصل س. دهد یبه نام سلطنت را به پادشاه م ای ودیعه

 Monarchie) یبه معنا «یرانسلطنت مشروطه ا»اصطالح  بار یننخست یبرا

constitutionnelle ،Constitutional Monarchy )آن  یحقوق یفرا بکار بُرده که تعر
 سلطنت محدود است؛ 

 

به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و  تواند یکس نم یچه»: متمّم ۲1ـ اصل 2 
االصل بودن و  یرانیا»تنها شرط  ها یسنو یشدر پ« باشد یرانبعه ااالصل و ت یرانیا

مقدّم بر آن دو شرط افزوده « مسلمان»واژه  ینهائ یبآمده بود امّا در تصو «یرانتبعه ا
 شد؛ 

 

از  یکیهستند و در هر مورد که از طرف  ینوزراء مسئول مجلس»: متمّم 7۱ـ اصل  1
که محول به آنهاست حدود  ینسبت به امورحاضر گردند و  یدمجلس احضار شوند با

 ، «خود را منظور دارند یتمسئول



 

 

 یتمشروط یقانون اساسـ  «از دست رفته»در قانون  جستجو

مسئول مشاغل مختصه وزارت  یبه تنهائ ینکهوزراء عالوه بر ا»: متمّم 7۰اصل  – ۳
مسئول و ضامن  ینامور در مقابل مجلس یاتدر کل یزاتفاق ن یئتخود هستند به ه

  ؛«یکدیگرنداِعمال 

 

 ؛ «.خواهد کرد ینوزراء را برحسب اقتضاء قانون مع عدّه»: متمّم 7۵اصل  – ۰۱

 

 ؛ «.موقوف است یبه کل یلقب وزارت افتخار»: متمّم 7۹اصل  – ۰۰

 

 یتمجلس سنا به اکثر یا یمل یکه مجلس شورا یدر صورت»: متمّم 72ـ اصل  ۰۵
ز ا یرآن وز یا یاتآن ه ینداظهار نما یریوز یاوزراء  یاتخود را از ه یتتامه عدم رضا

 ؛ «.شود یمقام وزارت منعزل م

 

از شغل خودشان در  یرغ یگرخدمت د توانند یوزراء موظفاًً نم»: متمّم 71ـ اصل  ۰۹
 ؛ «.یرندعهده گ

 

تظلمات  یمرجع رسم یهو محاکم عدل یعدالت عظم یواند»: متمّم 2۰ـ اصل ۰0
. «.است یطجامع الشرا ینبا عدول مجتهد یههستند و قضاوت در امور شرع یعموم
آن  یآور یادکه  یا نکته. قرار دارد« اقتدرات محاکمات»متمّم در آغاز فصل  2۰اصل 

فصل از قانون  ینبا آنکه عنوان ا یس،نو یشاست که در پ ینا رسد یالزم به نظر م
کنندگان متمّم  ینبود، تدو( Du pouvoir judiciaire) یهدرباره قوه قضائ یکبلژ یاساس

متمّم  ۵1از آن در اصل  یشکه پ یدر حال یدندرا برگز« اقتدارات محاکمات»اصطالح 
 ایرانمحاکم  یعنوان به سبب دوگانگ ینا ینشگز یدشا. آمده بود یهاصطالح قوه قضائ

 ینکته ضرور ینا یحتوض. بوده است( متمّم ۵2بند دوّم اصل )برابر ( یهو شرع یهعرف)
بکار گرفته  یّهاصل، در متمم هر جا که اصطالح محاکم عدل ینه به ااست که با توج

 . است یشده است منظور محاکم عرف
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 یهمرافعات و منازعات راحع به حقوق مدن یهتسو»آمده بود که  ها یسنو یشدر پ 
 یقانون اساس ۳۵نوشته اقتباس کامل از مادّه  ینا« ها منحصرا راجع است به محکمه

 به صورت باال در آمد؛  ینهائ یبتصوبود که در  یکبلژ
 

نظارت تامّه در اصالحات  یاراخت یتیو وال یالتیا یها انجمن»: متمّم ۳۵ـ اصل  ۰۲
 ؛ «.مقرره ینحدود قوان یتراجعه به منافع عامّه دارند با رعا

 

مگر به  شود یدولت حواله نم ینهبه خز یمرسوم و انعام یچه»: متمّم ۰۱۱ـ اصل ۰7
  ؛«موجب قانون

 

 یبتصو یمل یهر ساله از طرف مجلس شورا یمخارج نظام»: متمّم ۰۱۲ـ اصل  ۰2
 ؛ «.شود یم

 

است و از  یرانا یژهو یاصل متمّم قانون اساس ۰۱2اصل از  ۰2 خوانیم یکه م همانگونه
 . گرفته نشده است یکبلژ یقانون اساس

 

 است یکبلژ یقانون اساس تغییراز یاز متمّم که ترجمه ب یــ اصول ۲
 

اصل  ی،ارض یتوجود دارد مانند اصل تمام یاصول مشترک یا،دن یاساس ینهمه قوان در
اصول مشترک درمنشور  ینا. ها ینقوا و مانند ا یماصل تقس یامجازات برابر قانون و

کُرس وجود داشته و تا  یدرقانون اساس ۰2۲۲در انگلستان، سپس در سال  ۰۵۰۲ یرکب
با  یدرا با یراصول ز ینبنا برا. شود یم یدق یاساس ینقوان به امروزهم معتبر بوده و در

 : مقدمه کوتاه مورد توجه قرارداد ینتوجه به ا
 

 یرپذ ییرو بلوکات آن تغ یاتو وال یاالتو ا یرانحدود مملکت ا»: متمّم ۹ـ اصل  ۰ 
  یک؛بلژ یگرفته از مادّه سوّم قانون اساس بر« مگر به موجب قانون یستن

 

مامون و محفوظ است  یرانخاک ا یمینجان و مال اتباع خارجه مق»: متمّم 7ـ اصل  ۵
 یقانون اساس ۰۵1برگرفته از ماده « .کند یاستثناء م یمملکت ینکه قوان یمگر در موارد

  یک؛بلژ
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برگرفته از ماده  «یستبردار ن یلجزءً و کالً تعط یتاساس مشروط»: متمّم 2ـ اصل  ۹
 –متداول  یبه معنا Constitutionکه واژه  یحتوض نیبا. یکبلژ یقانون اساس ۰۹۱

 ترجمه شده است؛  یتـ به مشروط یقانون اساس

 

در باره او حکم کند  یدکه با یا ازمحکمه توان یرا نم یچکسه»: متمّم ۰۰ـ اصل  0
 یقانون اساس 1برابر با ماده « .رجوع دهند یگرمنصرف کرده مجبورا به محکمه د

  یک؛بلژ

 

« مگر به موجب قانون شود ینم یمجازات یچه یحکم و اجرا»: متمّم ۰۵ـ اصل  ۲
  یک؛بلژ یقانون اساس ۳برگرفته از ماده 

 

ممنوع  یاستضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجازات و س»: متمّم ۰7ـ اصل  7
  یک؛بلژ یقانون اساس ۰۵از ماده « است مگر به حکم قانون

 

ها  راجعه به مشاغل آن یراتدر تقص یوانید ینتعرض به مامور»: متمّم ۵۲ـ اصل  2
 ینمخصوصه در ا ینقوان یتمگر در حق وزراء که رعا یستاجازه ن یلمحتاج به تحص

 است؛  یکبلژ یقانون اساس ۵0برابر با ماده « .بشود یدباب با

 

قانون  ۵۲از ملت است، از ماده  یمملکت که ناش یمتمّم، در مورد قوا ۵7ـ اصل  1
 : است یگفتن ۵7برگرفته شده است؛ دو نکته در مورد اصل  کیبلژ یاساس

 

 یموضوع بحث جالب تواند یاصل با اصل دوّم متمّم م ینا یآنکه تعارض مقتضا نخست
اصل دوّم ( Désuétude) یعدم اجرا یعلت اصل یدو شا یردحقوقدانان قرار گ یاز سو

موءخر به اصل دوّم بوده و  ۵7سو اصل  یکاز  یراباشد، ز ینهم یزسال ن 2۱ یادر دراز
 یعدم اجرا یگرد یآن است و از سو یو عمل منیگفت که ناسخ ض توان یم یریبه تعب

 ینا یحتوض. اصل دوّم متمّم است یاز حقوقدانان ـ نسخ عمل یاریبس یرـ به تعب یادشده
 ،ورزانها به دین کمک دولت یهتوج ی، برا۲2است که تا انقالب  ینکته هم ضرور
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 یدنپرس یکس لیو کردند یاستناد م یدولتمردان به اصل دوّم متمّم قانون اساساز  یبرخ
هم حاضر  یورزاناز دین یها برخ که در آن( ینیهتقن)از مجلس  یکه چرا در دوره هائ

به عدم  یمثبت داده بودند ـ کس یهم را یبه متمّم قانون اساس یبودند ـ که برخ
در علم حقوق  یجرا یاز نسخ عمل یه روشننمون ینا. اصل دوّم اعتراض نکرد یاجرا

در دوره [ ۰2] یعیکه برابر پژوهش ارزشمند خانم زهرا شج یحتوض ینبا ا. است
مجلس به  های یچهارم کرس یک( ۰۹۱0تا آذرماه  ۰۵1۲از مهرماه ) یکّم یّتمشروط

( ۰۵۳0آبان  ۰۰تا  ۰۵۳۹آذر  ۰0) یورزان تعلق داشت و در دوره سوم قانونگذار دین
 . ورزان بودند مجلس از دین یندگانسوّم نما یکبه  یکدنز

 

هردو مجلس را دارا  یتدر زمان واحد عضو تواند ینم یکنفر»: متمّم ۹۰ـ اصل  ۳
 است؛  یکبلژ یقانون اساس ۹۲برابر با ماده « .باشد

 

از امور  یو تفحص در هر امر یقحق تحق یناز مجلس یکهر»: متمّم ۹۹ـ اصل  ۰۱
  یک؛بلژ یقانون اساس 0۱برگرفته از ماده « .دارند یمملکت

 

 یمل یمذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورا»: متمّم ۹0ـ اصل  ۰۰
  یک؛بلژ یقانون اساس ۲۳برابر ماده « .است نتیجه یب

 

از حقوق پادشاه است  ینقوان یاجرا یو احکام برا ینصدور فرام»: متمّم 0۳ـاصل  ۰۵
 72اصل از مادّه  ینا «یدنما یفتوق یا یقرا تعو ینآن قوان یهرگز اجرا ینکهبدون ا

 اقتباس شده است؛ یکقانون بلژ

  

عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه  یچه یهفصول مخف»: متمّم ۲۹ـ اصل  ۰۹
  یک؛بلژ یقانون اساس 71از بند آخر ماده « .نخواهد بود

 

ومجلس سنا را به طور فوق  یمل یمجلس شورا تواند یپادشاه م»: متمّم ۲0ـ اصل ۰0
  یک؛بلژ یقانون اساس 2۱برگرفته ازبند آخر ماده « .یندالعاده امر به انعقاد فرما
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برگرفته از ماده « .ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است»: متمّم ۲۲ـ اصل ۰۲
  یک؛بلژ یقانون اساس 20

 

است  یهوط به محاکم عدلمرب یاسیهمنازعات راجعه به حقوق س»: متمّم 2۵ـ اصل  ۰7
  یک؛بلژ یقانون اساس ۳۹برابر ماده « .یدکه قانون استثناء نما یمگر در مواقع

 

پادشاه را مستمسک قرار  یکتب یا یاحکام شفاه توانند یوزراء نم»: متمّم 70اصل  – ۰2
  یک؛بلژ یقانون اساس 1۳برابر با مادّه  «ینداز خودشان بنما یتداده سلب مسئول

 

ل بودن آن مخّ یاست مگر آنکه علن یمحاکمات علن یهانعقاد کل»: متمّم 27صل ـ ا ۰1
از . «نماید یصورت لزوم اخفا را محکمه اعالن م ینعصمت باشد در ا یمناف یانظم 
 یو درمتمّم واژه فرانسو ها یسنو یشدر پ. است یکبلژ یقانون اساس ۳7مادّه 

(Mœurs)عصمت ترجمه شده استاخالق و عادات جامعه، به  ی، به معنا . 

 

و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن  یاسیهس یراتدر ماده تقص»: متمّم 22ـ اصل  ۰۳
 ۳7ازبند آخر ماده « .اعضاء محکمه بشود یعبه اتفاق آراء جم یدمحاکمه صالح باشد با

 . برگرفته شده است یکبلژ یقانون اساس

 

به موجب  یات و مشاغل دولتمنازعه در حدود ادار یتحکم»: متمّم 11ـ اصل  ۵۱
  یک؛بلژ یقانون اساس ۰۱7از ماده « راجع است یزمقررات قانون به محکمه تم

 

 یها احکام و نظامنامه یها وقت و محکمه یهعدل یوانخانهد»: متمّم 1۳ـ اصل  ۵۰
ها مطابق با قانون  خواهند داشت که آن یرا مجر یو بلد یتیو وال یالتیو ا یعموم
  یک؛بلژ یقانون اساس ۰۱2ه از ماد« باشند

 

افراد ملت گذارده  یمابینف یازیتفاوت و امت یچه یاتیدر مواد مال»: متمّم ۳2ـ اصل  ۵۵
 اقتباس شده است؛  یکبلژ یقانون اساس ۰۰۵اصل ازبند نخست ماده  ینا« .نخواهد شد
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از بند « منوط به قانون مخصوص است یاتاز مال یتو معاف یفتخف»: متمّم ۳1ـ  ۵۹
  یک؛بلژ یقانون اساس ۰۰۵دوّم مادّه 

 

که  یمدت یبرا یمل یمحاسبات را مجلس شورا یواند یاعضا»: متمم۰۱۰ـ اصل  ۵0
 یقانون اساس ۰۰7مادّه  یکّماز بند « .خواهد نمود یینتع شود یبه موجب قانون مقرر م

 است؛  یکبلژ
 

برگرفته « انون استبه موجب ق یوانو اداره د یمو تنظ یبترت»: متمّم ۰۱۹ـ اصل  ۵۲
  یک؛بلژ یقانون اساس ۰۰7ماده  یانیاز بند پا

 

و حقوق  یفتکال نماید یم ینگرفتن قشون را قانون مع یبترت»: متمّم ۰۱0ـ اصل  ۵7
قانون  ۰۰1بر گرفته از ماده « .در مناصب به موجب قانون است یاهل نظام و ترق

  یک؛بلژ یاساس
 

و در  شود یخارجه به خدمت دولت قبول نم یامقشون نظ یچه»: متمّم ۰۱7ـ اصل  ۵2
برگرفته « عبور کند مگر به موجب قانون یااقامت و  تواند یاز نقاط مملکت نم یا نقطه

  یک؛بلژ یقانون اساس ۰۵۰از ماده 
 

مگر به  شود یحقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نم: »: متمّم ۰۱2ـ اصل  ۵1
 . است یکبلژ یاساسقانون  ۰۵0از ماده « موجب قانون

 

از  تغییر یاصل آن ترجمه ب ۵1 ی،اصل متمّم قانون اساس ۰۱2از  بینیم یکه م همانگونه
 . است یکبلژ یقانون اساس

  

اقتباس شده  یکبلژ یاز قانون اساس ییراتیاز متمّم که با تغ یـ اصول ۳

 : است
 

 ی؛ هر کشوروجود دارد یادن یاساس ینکه در همه قوان یافزون بر اصول مشترک 
اقتباس در اصول آمده  یرو یناز ا. آن است یژهدارد که و یشعارهائ یاپرچم و  یتخت،پا
 . قرار داد یموضوع مورد بررس ینبا توجه به ا یدرا با یرز
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 یقانون اساس ۰۵7برگرفته از مادّه « .طهران است یرانا یتختپا»: متمّم 0ـ اصل  ۰
 شده بود؛  یدهنام« تخت کشور و مرکز دولت یپا»است که در آن، بروکسل را  یکبلژ

 

 یروو سرخ و عالمت ش یدسبز و سف یرانا یرقب یالوان رسم»: متمّم ۲ـ اصل  ۵
نقش  یاه،سرخ، زرد وس یها رنگ یک،بلژ یقانون اساس ۰۵۲برابر مادّه . «.است یدخورش

شعار  و یپرچم، نشان پادشاه یبرا یببه ترت« است ینآفر یرون یگانگی»و شعار  یرش
  اند؛ یدهبرگز یککشور را مردم بلژ

 

الحقوق خواهند  یمتساو یدر مقابل قانون دولت یرانمملکت ا یاهال»: متمّم 1ـ اصل  ۹
 یافراد، فضا یاصل هشتم متمّم، در مورد برابر ینتدو یوهدر مورد ش یناز ا یشپ« .بود

 یو شرع یر عرفامو یکمتمّم درباره تفک یسندگاننو یحاکم در آن زمان و دلمشغول
درآن . اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس 7 مادهاصل هشتم متمّم از . بحث شد

Distinction d,ordres)) [۰1 ] یطبقات یازامت یچگونهدرکشور ه»: آمده بود ینماده چن
 یبه مشاغل نظام توانند یدر برابر قانون برابرند و تنها آنان م یکمردم بلژ. وجود ندارد

همانگونه که . «کند ااستثنار یتغال ورزند؛ مگرآنکه قانون موارد مشخصاش یودولت
 ها یسنو یشپ یربه تعب یاـ  یطبقات یازنخست امت یک،بلژ یقانون اساس خوانیم یم
اما . داند یو سپس افراد را برابر م دارد یبر م یانـ را از م «یهشئونات و درجات شخص»

کنندگان مجبور به  ینمشروطه و مشروعه تدو یو در آن غوغا یرانحاکم بر ا یدر فضا
 : که یبترت ینشدند به ا یشیاند ارهچ

محفوظ است، شئونات  یتامملکت کل یحقوق اهال»: شده آمده بود یاد های یشنویسپ در
حقوق در  یثاز ح ها یرانیا یعنیحقوق نخواهد بود  ینموجب تبا یهو درجات شخص

 یبرا یشنهادمستشار الدوله، دو گونه پ رسد یظر مامّا، به ن. «هستند یکسانمقابل قانون 
 یثاز ح یرانیانتمام ا»: نخست آنکه. نوشته است ژیکبل یقانون اساس 7ترجمه مادّه 

حقوق  ینموجب تبا یههستند و شئونات و درجات شخص[ خوانا نا]حقوق در مقابل قانون 
محفوظ  یةکل یرانمملکت ا یاهال یهو عرف یهحقوق شرع»آنکه  یگرو د« .نخواهد بود

 یرهم در زملة ج« .حقوق نخواهد بود ینموجب تبا یهاست و شئونات و درجات شخصّ
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 یو شر یعب ی،معامالت تجارت یهغرض از حقوق عرف»: هست که برابر آن یشنهادپ ینا
به عنوان جمله معترضه (. ۵10ـ  ۵1۲، صص ۰۹7۰افشار، )« است یتو جنحه و جنا

با اصل هشتم متمّم ـ از لحاظ  یکبلژ یقانون اساس 7ه مادّ یسهاضافه کنم که مقا
 یکبلژ یقانون اساس 7مادّه  یراز. اصل هشتم است برتریـ نشان دهنده  یقانونگذار

 یکه اصل هشتم به کل حقوق اهال یکرده در حال یاد یکازمشاغل مخصوص اتباع بلژ
 . را در نظر دارد یرانا

مذاهب  یروانپ]ملل متنوعه  یة تساودر سر ماد»: نوشته یتمخبرالسلطنه هدا 
 یها در صحن مجلس پهن شد و مردم ، در حدود با مسلم شش ماه رختخواب[گوناگون

مملکت  یاهال: یسندحدود بنو یجستند که در اجرا ینباالخره چاره در ا. مجاور ماندند
 یقانون دولت(. اصل هشتم)خواهند بود  قوقالح یمتساو یدر مقابل قانون دولت یرانا

 یاز تساو یراست غ یهیبد(. 0، ج ۵1 یتهدا)« .یستدارد معلوم ن یچه معن
 اختالف بود یههم ما یگرید یها موضوع

مورد مخالفت سنت  یشترکه آنچه ب آید یبر م یناظهار نظر چن ینو ازا ها یشنهادپ ازآن
 یتبه گفته هدا یگراست و دو د یهبود نخست لغو شئونات و درجات شخصّ یانگرا
 یندر ا. است یعهش یرغ یرانیانا یحقوق یکه منظور از آن تساو« ملل متنوعه یوتسا»

شئونات و : جمله یجهباشد ذکر نشده و در نت عیضکه منع تب یبرابر یاصل، جنبه سلب
و در  یکبلژ یحقوق نخواهد بود که در قانون اساس ینموجب تبا یهدرجات شخص

 یژهو بو یانسنت گرا یب،ترت ینابه . وجود داشت حذف شده است یزن ها یشنویسپ
به قول خودشان  خواستند یآنان م. خود را محفوظ نگاه داشتند یازاتورزان امت دین

احکام  یاجرا یبودند که به ظاهر برا یآنان یدورزان مبسوط ال دین. باشند «یدمبسوط ال»
 یراداف یا،زهر چشم گرفتن از شاه، حاکمان و رعا یبرا یقتدر باطن و حق یول یشرع

احکّام  یبا اجرا یسپاه خصوص ینبنوشته حامد الگار ا. را در استخدام خود داشتند
 یدر عوض اجازه داشت که به غارت و دزد... » یافزود ول یورزان بر قدرت آنان م دین

 یاها و  در مسجد توانست یم گرفت، یقرار م یدو تهد یببپردازد، و هرگاه در معرض تعق
 (. 0۱۲ ینام) «ینددر خانه علما بست بنش
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و مذهب در برابر قانون  ینبا هر د یرانیانکرد که ا یرتفس ینچن توان یهشتم را م اصل
 یرانیانوا ینید های یتاقل)حقوق ملل متنوعه  یاز آن به راحت توان یبرابرند و م یدولت

 یجهنت توان یو از مفهوم مخالف آن هم م( ۰۰۹ یمیرح)را استنباط کرد ( یعهش یرغ
حدود  یمانند موارد اجرا یستند؛برابر ن یقانون شرع برابردر  یرانکه مردم ا گرفت
 . یشرع

بودند که به  یرگز متمّم نا یسندگانگفت که نو توان یتوجه به اوضاع و احوال حاکم، م با
بود، بل،  یشگاماصل هشتم نه تنها در زمان خود پ. بسنده کنند( حداقل) ینکمتر ینا
 یرااز هفتاد سال، است؛ ز یشپس ازگذشت ب ی،اسالم یجمهور از قانون تر یشرفتهپ

 یکسانهمه افراد ملّت اعم از زن و مرد » یاسالم مهوریج یقانون اساس ۵۱برابراصل 
 یانکه فرق است م داند یم یخواننده آگاه به خوب. «...قانون قرار دارند یتدر حما

گفته  چه بجا  یلتوکو. نبود« قانون یتدر حما یکسان»بودن با « الحقوق یمتساو»
 . «است یطدر شرا یدر قانون، برابر یبرابر»بود که 

 

جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون  یثافراد مردم از ح»: متمّم ۳ـ اصل  0
 ینکه قوان یبیشد مگر به حکم و ترت توان ینم یاز هرنوع تعرض هستند ومتعرض احد

 یکبلژ یقانون اساس 2از ماده  یاز بخشاصل برگرفته  ینا. «نماید یم ینمملکت مع
حاکم  یاوضاع و غوغا. شده بود «ینتضم ردیف های یآزاد»آن مادّه  یکمدر بند . است

 یشمشروعه طلبان و مشروطه خواهان، که در پ یبر آن چنان بود که با توجه به دعو
  .شد یهم، خود دار ها یسنو یشدر پ یبند، حت یناز ترجمه و نوشتن ا یم،خواند

 

 یچکسعمده ه یراتو تقص یاتمواقع ارتکاب جنحه و جنا یرازغ»: متمّم ۰۱ـ اصل  ۲
برطبق قانون و  یهمحکمه عدل یسرئ ینمود مگر به حکم کتب یرفورأ دستگ توان یرا نم

و چهار ساعت به او  یستدر ظرف ب یمنته یاگناه مقصر فوراً  یدبا یزدر آن صورت ن
که . است یکبلژ یقانون اساس 2از ماده  یگریخش داصل ب ینا. «اعالم و اشعار شود

 یا یفدر لحظه توق یحکم موجه قاض»در آن هم جرائم مشهود استثنا شده و برابر 
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به  (Flagrant)« مشهود»در متمّم واژه . آمده است« و چهار ساعت یستظرف مدت ب
 . ترجمه شده است« عمده»
 

قهرا  یمسکن یچو امان است درهمنزل و خانه هرکس در حفظ »: متمّم ۰۹ـ اصل  7
قانون  ۰۱از ماده « که قانون مقرر نموده یبیداخل شد مگر به حکم و ترت توان ینم

به واژه  یدتوجه کن. است که واژه قهرا به آن افزوده شده است یکبلژ یاساس
(Inviolablilité) شده است؛  جمهکه به حفظ و امان بودن تر 

 

کرد مگر با  یرونب توان یا از تصرف صاحب ملک نمر یملک یچه»: متمّم ۰۲ـ اصل 2
 ۰۰برگرفته از ماده « عادله است یمتق یهو تاد یینپس از تع یزو آن ن یمجوز شرع
منافع  یبرا یبر حسب مجّوز قانون یتاست که در آن از سلب مالک یکبلژ یقانون اساس

 ینهم ها سینو یشدر پ. شده است یاد نونآن برابر قا یو با پرداخت بها یعموم
 ییرتغ ینهائ یبذکر شد امّا، در تصو «یشرع مطاع نبو ینموافق قوان»موضوع با آوردن 

 . نشده است یادیهم  یآمده و از منافع عموم یمجوز شرع یمجّوزقانون یو به جا یافت
 

 یشاناز امالک و اموال متصرفه ا ینو متصرف ینسلب تسلط مالک»: متمّم ۰2ـ اصل  1
قانون  ۰۰برگرفته از ماده « .باشد ممنوع است مگر به حکم قانونبه هر عنوان که 

 یِّتو صالح عامه از موارد سلب مالک یرتفاوت که در آن مادّه خ ینبا ا یکبلژ یاساس
 یدر آن مادّه ذکر. و باپرداخت غرامت عادالنه باشد دهاست به شرط آنکه برابر قانون بو

 . تاز متصرفان و امالک متصرفه آنان نشده اس
 

آزاد است مگر آنچه  یععلوم و معارف و صنا یمو تعل یلتحص: »: متمّم ۰1ـ اصل  ۳
گرفته شده که در آن  یکبلژ یقانون اساس ۰2از ماده  یازبخش« .شرعا ممنوع باشد

 . آموزش ممنوع است یبرا یتهرگونه محدود
 

 یدبا یاراجب یلو تحص یو ملت یمدارس به مخارج دولت یستاس»: متمّم ۰۳ـ اصل  ۰۱
در تحت  یدمطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب با

مدارس بمخارج  یستاس»درباره  «. و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد یهعال یاستر
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وزارت علوم  یاستبرابرقانون و تحت ر یداست که با «یاجبار یلو تحص یملّت ی،دولت
برابر قانون بوده و به  یدبا یآموزش عموم یکبلژ یانون اساسق ۰2ماده  ۵در بند . باشد

 . دولت باشد ینههز

 

 ینمب یناز کتب ضالل و مواد مضره به د یرعامه مطبوعات غ»: متمّم ۵۱ـ اصل  ۰۰
ها  مخالف قانون مطبوعات درآن یزیهرگاه چ یها ممنوع است ول در آن یزیآزاد و مم

اگر  شود یطبق قانون مطبوعات مجازات مبر یسندهنو یامشاهده شود نشردهنده 
« .ع از تعرض مصون هستندو موزّ ابعباشد ناشر و ط یرانا یممعروف و مق یسندهنو

سانسور و عدم  یتدر آن مادّه از ممنوع. است یکبلژ یقانون اساس ۰1برگرفته از ماده 
 یسندهه نوک یدر موارد. شده بود یادها  چاپخانه یانناشران و متصد یسندگان،اجبار نو

 عقیبها و موزعان مصون از ت باشد؛ ناشران، چاپخانه یکشناخته شده و ساکن بلژ
وجود نداشت  ها یسنو یشدر پ «ینمب ینکتب ضالل و مواد مضره به د»جمله . هستند

و  یورزان سنت روشن شدن فشار دین یبرا. به آن افزوده شد ینهائ یبدر تصو یول
  ید؛کن یسهمقا یقانون اساس ۰۹اصل اصل را با  ینا یّتمخالف مشروط

 

و مخل به  یویو دن ینیکه مولد فتنه د یها و اجتماعات انجمن»متمّم  ۵۰ـ اصل  ۰۵
داشته باشند و  یدبا خود اسلحه نبا ینمجتمع ینظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ول

ماعات در اجت. یندمتابعت نما یدبا کند یخصوص مقرر م ینرا که قانون در ا یباتیترت
و  ۰۳اصل از ماده  ینا« .باشند یهنظم ینتابع قوان یدهم با یعموم های یدانشوارع و م

و  ینیمولد فتنه د»در آن دو مادّه جمله . اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس ۵۱
الزم را  یها قانون یدوجود نداشت امّا شرکت کنندگان با« و مخل به نظم یویدن

 . بور به اخذ مجوّزباشندمج آنکه یکنند ب یترعا

 

محفوظ و از ضبط و کشف مصون است  یهکل یمراسالت پست»: متمّم ۵۵ـ اصل  ۰۹
در . یکبلژ یقانون اساس ۵۵برگرفته از ماده « .کند یکه قانون استثناء م یمگر در موارد

نقض محرمانه بودن مراسالت  یتماموران مسئول عدم رعا یعاد یآن مادّه، قانون
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به مصون بودن ترجمه شده  (Inviolable)اصل هم  یندر ا. کند یم ینیرا تع یپست
 است؛ 

 

 یقبول و بقا یندرا بنما یرانا یتقبول تبع توانند یاتباع خارجه م»: متمّم ۵0ـ اصل  ۰0
 یدر قانون اساس« به موجب قانون جداگانه است یتها ازتبع و خلع آن یتها بر تبع آن
 ا قوه مقننه بود؛ ب یتتابع یاعطا( ۲ماده ) یکبلژ
 

قوه مقننه که : اول: شود یم یهممکت به سه شعبه تجز یقوا»: متمّم ۵2ـ اصل  ۰۲
 یحضرتاز اعل شود یم یقوه ناش ینو ا ینقوان یبمخصوص است به وضع و تهذ

سه منشاء حق انشاء  یناز ا یکو مجلس سنا و هر یمل یو مجلس شورا یشاهنشاه
 یبو تصو یهشرع ینبا مواز لفتموقوف است به عدم مخااستقرار آن  یقانون را دارد ول

راجعه به دخل و خرج  ینقوان یبلکن وضع و تصو یونیبه صحه هما یحو توش ینمجلس
مختصه  یفاز وظا ینقوان یرشرح و تفس. است یمل یمملکت از مختصات مجلس شورا

وق و حق یزکه عبارتست از تم یهو حکم یهقوه قضائ: یمدو. است یمل یمجلس شورا
. یاتدر عرف یهو به محاکم عدل یاتدر شرع یهبه محاکم شرع ستقوه مخصوص ا ینا

و احکام به توسط وزراء و  ینقوان یعنیکه مخصوص پادشاه است  یهقوه اجرائ: یمس
که قانون  یبیبه ترت شود یاجراء م یونیهما یحضرتاعل یدولت به نام نام ینمامور

  «کند یم ینمع
 

شاه  ۵7ماده  یکبلژ یدر قانون اساس. درباره قوه مقننه است ۵2 ـ بند نخست اصل الف
در متمّم هم، شاه، . کنند یقوه را اِعمال م ینا( Collectivement) و پارلمان مشترکا

موقوف است به »استقرارآن  یمجلس و مجلس سنا هر سه حق انشاءِ قانون دارند ول
قانون  ۵2در مادّه . «شاه یحشو تو ینمجلس یبو تصو یهشرع ینعدم مخالفت با مواز

 . را دارند (Initiative)قانون  یها و پادشاه حق انشا از مجلس یکهر  یزن یکبلژ یاساس

 یزبهن یرانا یقانون اساس ۹۹قانون است که در اصل  یهمنظور از انشاء طرح و ته 
از طرف  یامسئول  یتوسط وزرا»آمده بود و به  «ینقوان یحانشاء و تنق»عنوان 

انشاء قانون  یمخواند یزن یشهمانگونه که در پ. شد یم« راعظم به مجلس اظهارصد
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مراد . دارد یگرد یعمل حقوق یکز به یااست که نفوذ آن ن ینافذ یرمانند عقد غ
ماده ) یکبرعکس قانون بلژ ین،قوان یرتفس. اجراست یتشدن و قابل یازاستقرار، قانون

(. و مجلس سنا یندگانمجلس نما)رلمان نه پا« است یملّ یمختص مجلس شورا»( ۵1
 یملّ یمختص مجلس شورا یتدر صالح یمال ینمتمم، قوان ۵2بند از اصل  یندر ا

 قرار داده شده است؛ 

 

 یکبلژ یقانون اساس ۹۱است که از ماده  یهدرباره قوه قضائ ۵2ـ بند دوّم اصل  ب
دادگاه شرع  یانم یکیو تفک ها نامبرده شده در آن مادّه تنها از دادگاه. گرفته شده است

قوه »در متمّم از . شود یها به نام پادشاه صادر م اند احکام دادگاه و عرف قائل نشده
قوه مخصوص است  ینحقوق و ا یزعبارتست از تم»شده که  بردهنام «یهو حُکم یهقضائ

 ینا یندهآ یها در صفحه. «یاتدر عرف یهو به محاکم عدل یاتدر شرع یهبه محاکم شرع
 یهدر باره قوه قضائ یگرید های یحـ توض یقانون اساس های یتوشته ـ در بخش نوآور

 . آمده است

 

آمده  یکبلژ یقانون اساس ۵۳در ماده . است یهدر مورد قوه اجرائ ۵2ـ بند سوم اصل  پ
. «مخصوص پادشاه است کند یمشخص م یکه قانون اساس یبیبه ترت یهقوه اجرائ»: بود

 ینمستانِ دربار دهد، چن یادجمله که ممکن بود سرود  ینا یبه جا یشنویس،در پ
 یاجرا یعنیاست  یونیهما یحضرتمخصوص اعل نکه اِعمال آ یهقوه اجرائ»: نوشتند

. «نماید یم ینکه قانون مع یبیبه ترت شود یم یونیهما یحضرتاعل یاحکام به نام نام
و احکام بتوسط  ینقوان یاجرا یعنی»: اصل نوشته است ینا یهمسشتار الدوله در حاش

: صورت درآمد که ینبند سوم به ا ینهائ یبسرانجام در تصو. «دولت ینوزرا و مامور
 ینو احکام بتوسط وزرا و مامور ینقوان یعنیکه مخصوص پادشاه است  یهقوه اجرائ»

 یستن یدیترد« .نماید یم ینکه قانون مع یبیبه ترت شود یاجرا م... یدولت به نام نام
حفظ حقوق تنها پادشاه  یورزان برا از دین یو برخ یاندربار یاصل در آن غوغا نیکه ا

در  یشترتفحص ب. کرد یم یریجلوگ ها یرو یادهو ز ها یخواه یادهز زا یاریازبس یعهش
مخصوص پادشاه ـ »: مانند یو شمارش اصطالحات یسهو متمّم آن و مقا یقانون اساس
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و  ینفرام – یونیصحه هما –ام پادشاه به ن –برعهده پادشاه  –با شخص شاه 
کنندگان  ینهد که تدود ینشان م« ...یو یو کتب یپادشاه و احکام شفاه یها دستخط

 . اند بکار برده یسلطنت استبداد یدتحد یبرا یچه کوشش وظرافت
 

 یبو بلوک به تصو یتو وال یالتمنافع مخصوصه هر ا»: متمّم ۵۳ـ اصل ۰7
« .شود یم یهمخصوصه آن مرتب و تسو ینبه موجب قوان تییو وال یالتیا یها انجمن

تفاوت که در متمّم به  ینبا ا. است یکبلژ یقانون اساس ۹۰اصل برگرفته از ماده  ینا
 یشپ یتیو وال یالتیا یها انجمن قانون یراها ارجاع شد؛ ز انجمن« مخصوصه ینقوان»

به اصول قانون  یکبلژ یاسقانون اس ۹۰که مادّه  یشده بود، در حال یباز متمّم تصو
در  یسرچشمه و اساس تمرکز زدائ توانست یمتمّم م ۵۳اصل . دهد یارجاع م یاساس

از  یکه ناش یمحل های یاز ناهنجار یاریآن را داشت که از بس یباشد و توانائ یرانا
براِعمال  یاصل در واقع و عمل، استثنائ ینا. کند یریاصل بود جلوگ ینبه ا توجهی یب

معنا که آن سه قوه در همه امور کشور برابر  ینبه ا. سه گانه وارد کرده است یقوا
 یالت،امورمربوط به منافع مخصوصه هر ا یحق مداخله دارند به استثنا یقانون اساس

ما مِن »: گویند یم یهانوجود دارد و فق یصقاعده تخص قوقدر علم ح. و بلوک یتوال
 یمورد خاص یاو  یکه به آن استثنائ یستن ین عامقانو یچه یعنی« عاما اِلّا فقد خُصّّ

منافع  یبترت ینو به ا کاهد یشمول عام م یرهآنچه از دا یعنیمخصِص . ُوارد نشده باشد
سه گانه موظف به  یقوا یعنی. استمخصوصه استثنا بر منافع عامه بوده و مخصِّص 

 . مداخله کنند یاتوال و یاالتدر منافع مخصوصه ا یدنبا یاداره منافع عامه هستند ول

 یادهمتمّم، با توجه به ز ینهائ ینورزان با تدو مخالفت شاه و دین یلبه دل یران،در ا 
از متمّم قانون  یشپ یتیو وال یالتیا یها قانون انجمن ی،محل یها انجمن های یرو

پنج ماه  یعنی یالدیم ۰۳۱2 یم ۵1برابر  یدیخورش ۰۵17خرداد  7در  یعنی یاساس
 یقانون اساس یرو، قانونگذارِ متمّم به جا یناز ا ود؛شده ب یبتصو یقانون اساسپس از 
عبارت  ینها هم ا قانون انجمن 12در بند دوّم ماده . برد یمخصوصه نام م یناز قوان

مقرره و  ینقوان یمنحصر است به نظارت در اجرا یالتیا یها انجمن یفوظا»: آمده بود
در  یشیاخطارو صالح اند یا یلموافق شرح ذ یالتصه او قرار داد در امور خا یدگیرس

 [ ۰۳. ]«یالتا یو آباد یتصرفه و امن
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 یبرا( 20ماده )فرانسه  یجمهور ۰۳۲1 یکه در قانون اساس یمبدان یستن بد
بکار ( Les intérêts propres)اصطالح منافع مخصوصه  ها یادر یآن سو های ینسرزم

دو مفهوم بار  ینا ۰۳1۵فرانسه در سال  یزدائ پس از قانون تمرکز. گرفته شده است
 یتالیاا یدر قانون اساس. گرفت قرارکشور  یاسیـ س یحقوق یها در گستره بحث یگرد

اصطالح منافع مخصوصه استفاده  ینکشور از هم ینمتعلق به ا های یرهجز یهم برا
 شده است؛ 

 

طرف تمام ملت و مجلس سنا از  یمل یمجلس شورا یوکال»: متمّم ۹۱ـ اصل  ۰2
ها را  که آن یو بلوکات یاتاباالت و وال یاوکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم 

واژه  یگرفته شده ول یکبلژ یقانون اساس ۹۵اصل از مادّه  ینا« اند انتخاب نموده
به دو  یندگیدر فلسفه حقوق نما.. اند افزوده آنبه  یطبقات با توجه به انتخابات طبقات

 یتمامور یگر، و دو د(Mandat représentatif)آزاد  یندگینما یتمامور :گونه است
موظف است تا از  یندهنما ینوع آخر یندر ا(. Mandat impératif)آمرانه  یندگینما

آزاد  یندگیکه در نما یدر حال. یدنما یرویمنافع انتخاب کنندگان خود پ یادستور و 
در اصل دوّم قانون . ا مورد نظر قرار دهدر« و صالح عامه یرخ»موظف است که  یندهنما

 یقاطبه اهال یندهنما یمل یتنها مجلس شورا یمخواند یشهمانگونه که در پ ی،اساس
 بود؛  یرانا

 

موظفا مستخدم بشود از  یاز وکال در ادارات دولت یکیچنان چه »متمّم  ۹۵ـ اصل  ۰1 
از  یف به استعفااو در مجلس موقو یتو مجددا عضو شود یمجلس منفصل م یتعضو

 یقانون اساس ۹7اصل از ماده  ینا« .و انتخاب از طرف ملت خواهد بود یشغل دولت
 است؛  یامدهدر آن ن «یاستعفا از شغل دولت»شرط  یگرفته شده است ول یکبلژ

 

 یشاهنشاه یحضرتدر شخص اعل یرانسلطنت مشروطه ا»: متمّم ۹7ـ اصل  ۰۳
نسال بعد نسل برقرار  یشان سلطنته و اعقاب اشاه قاجار ادام اهلل یالسلطان محمدعل

ومتمّم آن اصطالح  یاست که در قانون اساس یو تنها مورد یننخست ینا« خواهد بود
 . بکار گرفته شده است «یرانسلطنت مشروطه ا»
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 ینا. سلطنت محدود است( Monarchie constitutionnelle)ازسلطنت مشروطه  مراد
ماده  یندر ا. اقتباس شده است ییراتیبا تغ یکبلژ یقانون اساس 7۱اصل از ماده 

به ( Les pouvoirs constitutionnels du Roi) یشاه مندرج در قانون اساس یاراتاخت
 یدائم یتو محروم رسد یبعد نسل به ارث م سآلـ ن یمهتر یتاوالد ذکور ارشد ـ با رعا

با اوالد  یتعهدیوال ها یسنو یششگفت آنکه در پ. آمده است یززنان و اوالد آنان ن
شده واژه ذکوراز قلم  یبذکور پادشاه و اعقاب او نسآل بعد نسل است؛ امّا در متن تصو

با  –رساند  طنتکه رضا شاه را به سل ۰۹۱0اصل در مجلس موسسان  ینا. افتاده است
به  –که درمورد انتخابات آن مجلس گفته شده است  یدهائیها و با همه ترد همه انتقاد

از  یرانسلطنت مشروطه ا»: که یبترت ینتر در آمد به ا  یکروشن و دموکرات یتصور
« …شده یضتفو یرضا شاه پهلو …مجلس موسسان به شخص یلهطرف ملت بوس

آنکه  یگرنکته د. مجلس موسسان یلهطرف ملت، بوس از: یها به واژه یدتوجه کن. است
سلطنت »از  یگربار د یک یدیخورش ۰۹۵1 یورشهر ۰1در  یقانون اساس یدر بازنگر
 . شده است یاد «یرانمشروطه ا

 

عهد در صورت تعدد اوالد به پسر اکبر پادشاه که مادرش  یتوال»: متمّم ۹2ـ اصل  ۵۱
پادشاه اوالد ذکور نباشد اکبر  یبرا یکهو درصورت رسد یاالصل و شاهزاده باشد م یرانیا

و هرگاه در  شود یم یلعهد نا یتاالقرب فاالقرب به رتبه وال یتخاندان سلطنت با رعا
به او خواهد  یتعهدحقاً وال یدپادشاه به وجود آ یبرا یصورت مفروضه فوق اوالد ذکور

تفاوت که در  یناقتباس شده با ا یکبلژ یقانون اساس 7۰اصل از مادّه  ینا «یدرس
 یترعا اگر پادشاه فرزندان ذکور نداشته باشد خود او با موافقت هر دومجلس ـ با یکبلژ

آمده بود  ها یشنویسدرپ. گزیند یم برخود را  ینـ جانش 7۱آمده در مادّه  های یتمحدود
 «ینالطرف یموکر یرانیاز طرف مادرا»که  رسد یبه اوالد اکبر پادشاه م یتعهدکه وال

« االصل و شاهزاده باشد یرانیمادرش ا»: جمله به ینمتمّم ا ینهائ یبدرتصو. باشد
  یافت؛ ییرتغ

 
شخصا امور  تواند یم یوقت یعهددر موقع انتقال سلطنت ول»: متمّم ۹1ـ اصل  ۵۰

سن  ینسال بالغ باشد چنان چه به ا یجدهشود که سن او به ه یسلطنت را متصد
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 یبو مجلس سنا نا یمل یمجتمعه مجلس شورا یاته یبباشد با تصو یدهنرس
برگرفته از ماده « .الغ شودب ار یسالگ یجدهاو انتخاب خواهد شد تا ه یبرا یا السلطنه

 یرصغ ینجانش یسرپرست یفهالسلطنه وظ یبتفاوت که نا ینبا ا یکبلژ یقانون اساس 1۰
 عهده دار است؛  یزپادشاه را ن

 

 ینکهجلوس کند مگر ا تواند یبرتخت سلطنت نم یپادشاه یچه»: متمم۹۳ـ اصل  ۵۵
 یمجلس شورا یضاحاضر شود با حضور اع یمل یدر مجلس شورا یقبل از تاجگذار

 : یدنما یادقسم  یلوزراء به قرار ذ یاتو مجلس سنا و ه یمل

و به آنچه نزد خدا محترم است  یدخداوند قادر متعال را گواه گرفته به کالم اهلل مج من
نموده حدود مملکت  یرانکه تمام هم خود را مصروف حفظ استقالل ا کنم یم یادقسم 

را نگهبان و  یرانا یتمشروط یارم قانون اساسو حقوق ملت را محفوظ و محروس بد
 یسع یعشر یاثن یمذهب جعفر یجو در ترو یممقرره سلطنت نما ینبرطبق آن و قوان

و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته  یمو کوشش نما
ان در نداشته باشم و از خداوند مستع یرانجز سعادت و عظمت دولت و ملت ا یمنظور

« .کنم یم مداداسالم است یایاول یبهو از ارواح ط طلبم یم یقتوف یرانا یخدمت به ترق
سوگند پادشاه . اخذ شده است یکبلژ یقانون اساس 1۱از ماده  ییراتیاصل با تغ ینا

و  یحفظ استقالل ملّ یک،ملّت بلژ ینو قوان یقانون اساس یتشامل رعا یکبلژ
حقوق ملّت، استقالل دولت، وقانون »جملة  ها یسنو شیدر پ. بود ینیسرزم یکپارچگی

آمده بود  «یمنما یانترا ص یرانملک ا یترا محافظت و تمام یرانا یتمشروط یاساس
 یاثن یمذهب جعفر یجترو ی،از قانون اساس ینگاهبان»متمّم  ینهائ یناما در تدو

« اسالم یایولا یبهو استمداد از ارواح ط یرانسعادت و عظمت دولت و ملت ا ی،عشر
 . اضافه شده است

 

 شود یسلطنت منتخب م یابتکه به ن یطور شخص ینهم»: متمم0۱ـ اصل  ۵۹
اصل  ینا« نموده باشد یادقسم مزبور فوق را  ینکهامر شود مگر ا ینا یمتصد تواند ینم

در آن مادّه ـ از قانون . اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس 1۹از ماده  ییراتیبا تغ
 یتمحدود ینشخص باشد امّا در متمّم از ا یکتنها  یدالسلطنه با یبـ نا یکبلژ یاساس
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شاه و عدم امکان  یازکارافتادگ یشگفت آنکه در متمّم قانون اساس. نشده است یاد
به سن  یعهدول یدنالسلطنه تنها در مورد مرگ شاه و نرس یبو نا یامدهاو ن یفهانجام وظ

 . آمده بود لژیکب یقانون اساس 1۵موارد در ماده  نیکه ا ی؛ در حال.است یسالگ ۰1

 

و مجلس سنا لزوما  یمل یدر موقع رحلت پادشاه مجلس شورا»: متمّم 0۰ـ اصل  ۵0
 یقبه تعو یداز ده روز بعد از فوت پادشاه نبا یادهز ینمنعقد خواهد شد و انعقاد مجلس

تفاوت  ینگرفته شده با ا یکبلژ یقانون اساس 2۳ازماده  ییراتیاصل با تغ ینا «یافتدب
روشن شده  یزهر دو مجلس منحل باشند ن یا یککه  دیکه در آن ماده راه حلّ موار

آن است که پس از درگذشت پادشاه  یکبلژ ینکته جالب در آن مادّه از قانون اساس. بود
 یهحقوق اساس یرانوز یئته ی،السلطنه و یبنا یاو  ینجانش یسوگند از سو یادکردنتا 

 یکبلژ یدر قانون اساس اینکهبا توجه به . کند یاِعمال م یکاه را به نام مردم بلژپادش
 . یستبه پادشاه ن – یاله موهبت یب یاملّت ـ با  یسلطنت از سو یعهاز ود یذکر

 

درزمان  یناز مجلس یکی یاهردو  یهرگاه دوره وکالت وکال»: متمّم 0۵ـ اصل  ۵۲
نشده  یندرموقع رحلت پادشاه هنوز مع یدجد یشده باشد و وکال یپادشاه منقض یاتح

 2۳از ماده  ییراتیاصل با تغ ینا «شود یمنعقد م ینسابق حاضر و مجلس یباشند وکال
دوره  یانافزون بر پا یکبلژ یقانون اساس رد. اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس

شاه  ینجانش یلهسوگند بوس یاز ادا یشاداره امور تا پ یزون ینمجلس، انحالل مجلس
 . ـ مشخص شده بود یمـهمانگونه که در بند باال خواند

 

 یمجلس شورا یو رضا یببدون تصو تواند یشخص پادشاه نم»: متمّم 0۹ـ اصل  ۵7
 یقانون اساس 7۵در ماده « شود یگریامور مملکت د یو مجلس سنا متصد یمل
شده  یدهم ق دو مجلس یریگ یمجلسه و نصاب تصم یترسم یحد نصاب قانون یک،بلژ
 . بود

 

است وزراء دولت در هرگونه  یمبر یتشخص پادشاه از مسئول»: متمّم 00ـ اصل  ۵2
در آن . است یکبلژ یقانون اساس 7۹برگرفته از ماده « .هستند ینامور مسئول مجلس
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 یوزرا»اصطالح به  ینا ها یسنو یشدر پ. اند شاه نام برده یوزرا یتماده از مسئول
 یتروشن نکرده بودند که مسئول یکبلژ اسی؛ اما مانند قانون اسدگرگون شد« دولت

 یبه وزرا یلشاه تبد یمتمّم وزرا ینهائ یبدر تصو. است یوزراء در برابر چه نهاد
 . اند مسئول دانسته شده یندولت شد که در برابر مجلس

همانگونه  یک،بلژ یاصل آن است که مترجمان قانون اساس یندر مورد ا یگفتن نکته
را به حفظ و ( Inviolable)، دوبار واژه (متمّم ۵۵و  ۰۹در اصول ) یمخواند یشکه در پ

از  یهمان واژه را به تبرّ   ماده یناما در ا. امان و مصون بودن ترجمه کرده بودند
 یندر ا یسهو رسد یبه نظر م. اند دانسته یمبرّ یتبرگردانده و شاه را از مسئول یتمسئول

به کار گرفته  ینمحجور یمسئول بودن برا یرمعموآل غ یراز. ستباره صورت گرفته ا
به نظر  تر یشاه منطق« مصون انگاشتن»به ( Inviolable)که ترجمه  یدر حال شود یم
دانست  یبمصون از تعق نتدوران سلط یشاه را برا توان یم یحالت یندر چن. رسد یم
اعمال خالف قانون خود  یجوابگو یداو با ی،پس از دوران سلطنت، به هر علت یول

به عنوان نمونه در صورت مصون پنداشتن شاه در دوران سلطنت، ممکن بود . باشد
و وارد آوردن  یاراتشاه را پس از خلع از سلطنت به خاطر تجاوز از حدود اخت یمحمد عل
 . کرد یبمثال درباره به توپ بستن مجلس، تعق یران،مردم و مملکت ا هب یانضررو ز

کرد و گفت که  یرامورهم تعب یرا به عنوان عدم تصد یتاز مسئول یتبرّ انتو یم اما
 یوهبا توجه به ش یرتعب ینا. از امور دولت شود یو مسئول امر یمتصد تواند یشاه نم

 – 0۰ –( بار 0) 0۱ – ۵2اصول : یدرقانون اساس« مسئول یروز»استفاده از اصطالح 
است  یکس« مسئول» یرکه منظور از وز هدد یم نشان 01و  0۲و در متمّم در اصل  0۵

 یاراتاخت. یآبادان یروز یافرهنگ و  یرو عهده دار مقام وزارت است مانند وز یکه متصد
متمّم هم آمده  ۲۲تا  0۲متمّم در اصول  ۵2و سوّم اصل  یکّمپادشاه افزون بر بند 

سئول در برابر تا م نیست یاصول پادشاه عهده دار مقام وزارت یناز ا یک یچدر ه. است
« دولت یوزرا»متمّم بال فاصله  0۲جمله دوّم اصل  یلدل ینبه هم. یردمجلس قرار گ

 . داند یم «یندر هر گونه امور مسئول مجلس»را 

شاه در گفتکو با احتشام السلطنه  یمحمد عل: مورد وجود دارد ینهم در ا یگرید ینهقر 
 یستیندارم؟ من با یتیئولچطور من مس»: وقت مجلس معترضانه گفته بود یسرئ
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 یسرپرست کند یم یو نگهدار یتکه گله گوسفندان را هدا یخود را مثل شبان یایرعا
و  یستاز فرمان مبارک خارج ن یچکسه»: وداحتشام السلطنه در جواب گفته ب« .کنم

غرض از ... ذات مبارک خواهد بود یذو تنف یحدولت و مجلس هم هر کار بکنند با توش
است که چون دولت در قبال  ینا یمشروطه پارلمان یمپادشاه در رژ تیعدم مسئول

 وئیمالزمه با جوابگ یتو داشتن مسئول باشد یو نظامات م ینقوان یمجلس مسئول اجرا
 ( 7۰۰احتشام السلطنه، ص)« و باز خواست دارد

 

 اجراء یوقت یپادشاه در امور مملکت یها و دستخط ینقوان یهکل»: متمّم 0۲ـ اصل  ۵1
باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و  یدهمسئول رس یروز یکه به امضا شود یم

. گرفته شده است یکبلژ یقانون اساس 70اصل از ماده  ینا« .است یرهمان وز   دستخط
 Acte) یـ اصطالح فرانسو شود یها استنباط م یسنو یشاصل، آن گونه که از پ یندرا

du Roi )–  ترجمه شده است« پادشاه یها و دستخط ینوانق»آمده در آن مادّه ـ به .
آن قانون و »نه از  برد ینام م« آن فرمان و دستخط»اصل از  یناما، جمله آخر ا

آمده  ینسهواء واژه قوان ین،فرام یبه جا ینکه،است بر ا ای ینهخود قر ینکه ا. «دستخط
 یقانون اساس یگربا اصول د« شاه ینقوان»سهو در ترجمه آصطالح  ینافزون برا. است

 یو احکام برا ینصدور فرام)متمّم درباره  0۳و اصل  یقانون اساس ۵۳و  ۵1مانند اصل 
 . از لحاظ مدلول در تعارض است( ینقوان یاجرا
 

 ینا« پادشاه است یونعزل و نصب وزراء به موجب فرمان هما»: متمّم 07ـ اصل  ۵۳
در آن ماده شاه . باس شده استاقت ییراتیبا تغ یکبلژ یقانون اساس 7۲اصل از ماده 

اصطالح  یریاز بکارگ یگردر متمّم بار د. کند یعزل م یاخود را منصوب و  یرانوز
 . اند را به موجب فرمان دانسته صبشده و عزل ون یخود دار« شاه یرانوز»

 

با مراعات  یافتخار یازاتو نشان و امت یدرجات نظام یاعطا»: متمّم 02ـ اصل  ۹۱
 یقانون اساس 77برگرفته از  یدرجات نظام یاعطا« خص پادشاه استقانون مختص ش

تفاوت که در  ینبا ا. است یکبلژ یقانون اساس 2۲از ماده  یافتخار یازاتو امت یکبلژ
 یازیسبب امت یدنبا یـ القاب افتخار یکبلژ یاساس ونقان 7با توجه به مادّه  –آن مادّه 
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شاه شناخته  یرا برا یدرجات نظام یا اعطاتنه ها یسنو یشدر پ. شود ـ ذکر شده بود
 را هم افزودند؛  یافتخار یازاتامت ینهائ یببودند امّا در تصو

 

 یباز داخله و خارجه با تصو یدوائر دولت یسهرئ ینانتخاب مامور»: متمّم 01ـ اصل  ۹۰
 یکه قانون استثناء نموده باشد ول یمسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقع یروز
 «کند یم یحکه قانون تصر یمگر در موارد یستراجع به پادشاه ن ینمامور یرسا یینتع

 یاست که در آن حق پادشاه درباره اعطا یکبلژ یاساس نقانو 77از بند دوّم ازماده 
 ینهائ یبدر تصو« مسئول یروز یببا تصو»اصطالح . هم آمده بود ینظام یها درجه

 افزوده شده است؛ 

 

« با شخص پادشاه است یو بحر یکل قشون بر یفرمانفرمائ»: ممتمّ ۲۱ـ اصل  ۹۵
کل قشون  یاست که در آن افزون بر فرمانده یکبلژ یقانون اساس 71برگرفته از مادّه 

 . خواند یمپادشاه قائل شده بودند که خواه یبرا یزن یگرید یاراتاخت

 

 71همان ماده    از« .اعالن جنگ و عقد صلح با پادشاه است»: متمّم ۲۰ـ اصل  ۹۹
افزون بر اعالن جنگ،  یکبلژ یدر قانون اساس. اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس

 با پادشاه بود؛  یطیتحت شرا یگرنیزد یاتحاد با دولت یا یقرارداد صلح و قرارداد تجار

 

 یوچهارم قانون اساس یستکه مطابق اصل ب یعهدنامه هائ»: متمّم ۲۵ـ اصل  ۹0
ها الزم باشد بعد  و چهار استتار آن یستو ب یصدهزار و س یک یقعدهمورخه چهاردهم ذ
از  یدالزمه با یحاتاقتضاء نمود با توض یمملکت یتکه منافع و امن یناز رفع محطور هم

قانون  71از ماده  یزاصل ن ینا« اظهار شود سناو  یمل یطرف پادشاه به مجلس شورا
 یقراردادهائ»مملکت،  یتمنافع و امن اقتباس شده که در آن افزون بر یکبلژ یاساس

 ذکر شده بود؛  یزن« را متعهد کند یککه مردم بلژ

 

از « باشد ینقانونا مع یدبا یمخارج و مصارف دستگاه سلطنت»: متمّم ۲7اصل  – ۹۲
در آمد ـ نه مخارج و  یژهو یتفاوت که قانون یناست با ا یکبلژ یقانون اساس 22مادّه 
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 ییناز سلطنت تع یا هر دوره یرا برا( Civil Listـ La liste civile)مصارف ـ پادشاه 
. مداخل آمده است یمخارج به جا یرانا یقانون اساس متمّمدر  رسد یبه نظر م. کند یم

اصل داشت که برابر آن منظور از مصارف محل  یناز ا توان یم یزن تری صحیح یرتعب
 . کند یینحل خرج را تعوهم م( مخارج) ها ینههم هز یدخرج است و قانون با

 

 ینهمان است که در قوان   فقط یو اقتدارات سلطنت یاراتاخت»: متمّم ۲2ـ اصل  ۹7
 یناقتباس شده با ا یکبلژ یقانون اساس 21از مادّه « شده یححاضره تصر یتمشروط

که در  یاست؛ در حال« حاضره یتمشروط ینبا توجه به قوان»که در متمّم تنها  ییرتغ
که بر اساس قانون  یگرید ینو قوان یشاه برابر قانون اساس یاراتاخت یک یکبلژ

 شده باشد قرار دارد؛  ینتدو یاساس
 

پادشاه عصر  یپسر و برادر و عمو یعنیشاهزادگان طبقه اول »: متمّم ۲۳ـ اصل  ۹2
برگرفته شد که در  یکبلژ یقانون اساس 12از ماده « .به وزارت منتخب شوند تواند ینم

 حق وزارت ندارند؛  یخانواده سلطنت یاز اعضا کیچیآن ه
 

وزراء را در تحت مواخذه و  توانند یسنا م یا یمل یمجلس شورا»: متمّم 7۲ـ اصل  ۹1
گرفته شده که  یکبلژ یقانون اساس ۳۱بند نخستِ ماده  اصل از ینا« محاکمه درآورند

کشور که تنها  یعال یوانمتهم را به د یوزرا تواند یم یندگاندر آن تنها مجلس نما
متمّم،  2۱و  7۳باتوجه به اصول . کند یاست معرّف امحاکمه وزر یبرا یدارمقام صالح

 7۲اصل  رسد یآمده است، به نظر م« و اتهام وزراء یرتقص»موارد  یبها به ترت که در آن
محاکمه  یبو تصو یراناز وز یضاحدرمورد است یقانون اساس 0۵متمّم با توجه به اصل 

 . باشد یزدر محکمه تموزرا 
 

قانون  شود یها م را که راجع به آن یاستیوزراء و س یتمسئول»: متمّم 77ـ اصل  ۹۳
تفاوت که  یناقتباس شده است با ا یکبلژ یقانون اساس ۳۱از ماده « خواهد نمود ینمع

 . روشن شده است یزن یدهد یاندر آن ماده حقوق افراد ز
 

وزراء را در محضر  یرمجلس سنا تقص یا یمل یمجلس شورا»: متمّم 7۳ـ اصل  0۱
مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس  یوانخانهعنوان خواهند نمود د یزتم یوانخانهد
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که به موجب قانون اتهام و اقامه  یمحاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقت
. باشد یرزخارج و راجع به خود و یروز خصمرجوعه به ش یاز دائره ادارات دولت یدعو
به  ینمنتخب از اعضاء مجلس یاتیاست ه یافتهن یلتشک یزکه محکمه تم یمادام: یهتنب

اخذ  یکبلژ یقانون اساس ۳۱از ماده « خواهد شد یزمناب محکمه تم یبنا یعده متساو
 ینا یزا نه یسنو یشدر پ. حق را دارد ینا یندگانکه در آن تنها مجلس نما. شده است

مجلس سنا را به آن  ینهائ یبداده بودند امّا در تصو یملّ یحق را به مجلس شورا
 یرو یننشده بود؛ از ا یلتشک یزتم یوانخانهاصل هنوز د ینا یبدر موقع تصو. افزودند

 یاز اعضا یئتیه»آن  یلماده افزوده شده که تا تشک ینبه ا یا (تبصره) «یهتنب»
مقصر  یرو به محاکمه وز شده «یزتم یوانخانهمناب د ایبن یبه عده مساو ینمجلس

 . خواهند پرداخت
 

که مورد اتهام  یو مجازات وارده بر وزراء در موقع یرتقص یینتع»: متمّم 2۱ـ اصل  0۰
 یدر امور اداره خود دچار اتهامات شخص یامجلس سنا شوند و  یا یمل یمجلس شورا

قانون  ۳۱ همانند بخش آخر ماده« .گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود یانمدع
 نام برده شده است؛  یندگانگر تنها از مجلس نمایاست که در آن بار د یکبلژ یاساس

 

 یمنوط به حکم قانون است و کس یهمحاکم عرف یینتع»: متمّم 2۹ـ اصل  0۵
اصل  ینا «یدنما یلاسم و رسم محکمه برخالف مقررات قانون تشک یچبه ه تواند ینم

دادگاه و حوزه  یچاقتباس شده است که برابر آن ه یکبلژ یقانون اساس ۳0از مادّه 
 یچتحت هر عنوان ه ی،رو ینا از. مگر به موجب قانون گردد یبرقرار نم یقضائ

آمده  ها یسنو یشدر پ. داد یلتشک توان ینم یا فوق العاده یها دادگاه یاو ها یسیونکم
 یچنون و به همنعقد و دائر گردد مگر به حکم قا یستممکن ن یا محکمه یچه»: بود

 تواند ینم یستکه مخصوص محاکمات ن یفوق العاده در محل یئتاسم و رسم ه
از مفهوم . یافت ییربه شکل باال تغ 2۹اصل  ینهائ یبدر تصو« .یدنما کمهمح یلتشک

ـ و  یهـ نه محاکم شرع یهمحاکم عرف یینکه تنها تع شود یم یجادتوّهم ا یناصل ا ینا
قوه  یتو تقو یتوّهم ینرفع چن یبرا. کند یم یینن تعآنان را قانو یتحدود صالح

 پرداختند؛  یرشرح ز به 20مادّه  یمکنندگان به تنظ ینتدو یهقضائ
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که « منعقد گردد مگر به حکم قانون یستمحکمه ممکن ن یچه»: متمّم 20ـ اصل  0۹
 یکس»از واژه  یژهـ بو 2۹از بند دوّم اصل . دارد یتدرباره همه محاکم است و عموم

که  شود یخواند ـ استنباط م یمکه خواه – 21اصل  ینوهمچن 20ـ و اصل  «تواند ینم
به  توانند ینم «ینعدول مجتهد»وضع نشود  نونیو محاکم آن قا یهامور شرع یاگر برا
کردند هم محکمه و هم  یندهند و اگر چن یلتمّسک جسته و محکمه تشک 2۰اصل 

 . ندارد یتحکم آنان قانون

 

سابق اعتبار خود را از  یِسو محاکم شرع یکمتمّم از  ۰۵اصول و اصل  ینبه ابا توجه  
به موجب قانون  یدحکم و اجرا با یگرد یبرابر قانون نبودند و از سو یرادست دادند ز

به امر قضاوت بپردارند که به  یدر دادگاه هائ یدورزان با آنکه دین یگرنکته د. باشد
فراش »تنها  یگرد یهها نقش عدل دادگاه ینر او د باشدشده  یسموجب قانون تاس

 یازامت یب،ترت ینبه ا(. 0۳2حقدار )شاه، نخواهد بود  ین، به قول ناصرالد«شرع
برداشته شد و  یانبود از م یحاکمان، که بر خالف اصل برابر یگرورزان و د دین

 . از ملّت است یشد که ناش یملّ یتاز حاکم یبخش یدادگستر

 

 یردا یهامور عرف یبرا یزتم یوانخانهد یکدر تمام مملکت فقط »: مّممت 2۲ـ اصل  00
 یدگیمحاکمه ابتدا رس یچدر ه یزتم یوانخانهد ینو ا یتختخواهد بود آن هم در شهر پا

 یقانون اساس ۳۲اصل از ماده  ینا« که راجع به وزراء باشد یمگر در محاکمات کند ینم
 اند؛  را به آن افزوده «یهرفامور ع یبرا» حگرفته شده و اصطال یکبلژ
 

فصول  یمدّلل و موّجه و محتو یداحکام صادره از محاکم با»: متمم21ـ اصل  0۲
در قانون . «ها حکم صادر شده است بوده و علنا قرائت شود که برطبق آن یهقانون
 یشدر پ. موّجه به کار رفته است یبه معنا Motivé، تنها واژه ۳2مادّه  یک،بلژ یاساس

به  یداصل با یندر مورد ا« ...و شود یمحاکمه بدون جهت نم یچه»: آمده بود ها یسنو
توجه کرد  «یهفصول قانون یمحتو»و به اصطالح ( یو عرف یشرع)محاکم  یتعموم

محاکم شرع  یراز. کند یتر م را تنگ یورزان در امور قضائ قدرت دین یرهدا یگرکه بار د
 . کردند یم صادر محک یفقه ینظرها یاها و  براساس فتوا
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در محاکم حاضر  ینمنصف یاتو مطبوعات ه یاسیهس یراتدر مواد تقص»: 2۳ـ اصل  07
تفاوت که  یناست با ا یکبلژ یقانون اساس ۳1اصل برگرفته از ماده  ینا« خواهند بود

منصفه  یئته یلهبوس یو مطبوعات یاسیس ی،به همه جرائم جنائ یدگیماده رس یندر ا
آن را  ینهائ یبرا آورده بودند اما در تصو یاتهم جنا یسنو یشدر پ گرفت؛ یانجام م

 . اند ذکر نکرده

 

 ینمع یهکه قانون عدل یبیبه ترت یهمحاکم عدل یرؤساء و اعضا»: متمّم 1۱ـ اصل  02
 ۳۳برابر ماده  یکدر بلژ «شوند یمنصوب م یونیمنتخب و به موجب فرمان هما کند یم

برابر  یگرد یها دادگاه یانو قاض( دادگاه بخش)صلح  دادگاه یانقاض یقانون اساس
 یها قضات دادگاه یبرا یگرید یژهو یبو ترت شدند یشاه منصوب م یمفرمان مستق

 . کشور ذکر شده است یعال یوانو د یپژوهش

 

دائما بدون  یااز شغل خود موقتا  توان یرا نم یهحاکم محکمه عدل یچه»: 1۰ـ اصل  01
قانون  ۰۱۱از ماده  «یدخودش استعفاء نما ینکهداد مگر ا ییرتغ ریمحاکمه و ثبوت تقص

همه عمر خود منصوب  یبرا یاندر آن مادّه قاض. اقتباس شده است یکبلژ یاساس
 1۰در اصل . اند آورده 1۵و  1۰در متمّم موضوع آن ماده را به صورت دو اصل . شوند یم

 . اند دهاو است افزو یرا که از اسباب برکنار یقاض یاستعفا

 

مگر به  شود یممکن نم یهحاکم محکمه عدل یتمامور یلتبد»: متمّم 1۵ـ اصل  0۳
 یلتبد. گرفته شده است یکبلژ یقانون اساس ۰۱۱از بخش آخرماده « خود او یرضا

 یقانون اساس ۰۱۱در ماده . یردآنان صورت گ یبه رضا یدبا یانقاض یتمحل مامور
 . شده است شارها یزن یقاض یتو رضا یدمقام جد یینبه تع یکبلژ

 

حاکم شرع در عهده پادشاه  یبعموم با تصو یشخص مدع یینتع»: 1۹ـ اصل  ۲۱
که عزل و  ییرتغ یناقتباس شده است با ا یکبلژ یقانون اساس ۰۱۰از ماده « است

 یینآمده بود تع ها یسنو یشدر پ. با پادشاه است یکها در بلژ نصب قضات دادسرا



 

 

 یتمشروط یقانون اساسـ  «از دست رفته»در قانون  جستجو

« حاکم شرع یببا تصو» نهائی یبدر تصو. ر عهده پادشاه استالعموم ب یشخص مدع
 . دانست یآن را منسوخِ عمل توان یاجرا نشد و م یچگاهاصل ه ینا. اضافهاست

 

« خواهد شد ینبه موجب قانون مع یهمحاکم عدل یاعضا یمقرر»: متمّم 10ـ اصل  ۲۰
آمده بود  یهائقوه قض یکه در آن حقوق اعضا یکبلژ یقانون اساس ۰۱۵که ازماده 

ذکر شده بود که سپس « محاکم یاعضا یمقرر» ها یسنو یشدر پ. اقتباس شده است
اصل به صورت باال  ینا ینهائ یبتصو درسرانجام . را به آن افزوده بودند« عرف»واژه 

 درآمد؛ 

 

را  یقبول خدمات موظفه دولت توانند ینم یهمحاکم عدل یروسا»: متمّم 1۲ـ اصل  ۲۵
 ینا« و مخالف قانون هم نباشد یرندآن خدمت را مجانا برعهده گ ینکهر امگ یندبنما

شامل همه  یتاقتباس شده که در آن ممنوع یکبلژ یقانون اساس ۰۱۹اصل از ماده 
آمده بود اما، در « محاکم یروسا» اصطالحتنها  ها یسنو یشدر پ. شود یم یانقاض

  اند؛ یتمنوعمشمول م «یّهمحاکم عدل یروسا»متمّم تنها  1۲اصل 

 

مقرر  یهامور عدل یبرا ینافمحکمه است یک یالتیا یدر هر کرس»: متمّم 17ـ اصل  ۲۹
قانون  ۰۱0مقتبس از ماده « مصرح است یهعدل ینکه در قوان یبیخواهد شد به ترت

شده بود که محل استقرار و حدود  ینیب یشمحکمه پ ۹است که در آن  یکبلژ یاساس
امور  یو برا یالتا»هر  یبرا 17اصل . ردک یم یینتع یعادها را قانون  آن یتصالح

. کرده است ینیب یشپ «یّهعدل ینکه در قوان یبیبه ترت» ینافمحکمه است یک «یّهعدل
اعتراض و پژوهش از  یاسالم یدر نظام حقوق یرابوده ز یهاصل بر خالف فقه امام ینا

 احکام وجود ندارد؛ 

 

 یسمخصوصه در تمام مملکت تاس ینموافق قوان یمحاکم نظام»: متمّم 12ـ اصل  ۲0
در آن ماده افزون . است یکبلژ یقانون اساس ۰۱۲برگرفته از ماده « خواهد شد

 یها هم دادگاه ها یسنو یشدر پ. آمده بود یزن یتجار یها دادگاه ینظام یها بردادگاه
 آن را حذف کردند؛  تمّمم ینهائ یبذکر شد امّا درتصو «یتجارت»
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به موجب  یتیو وال یالتیا یها در تمام ممالک محروسه انجمن»: متمّم ۳۱ل ـ اص ۲۲
که « قرار است ینها از ا آن انحمن یهاساس ینو قوان شود ینظامنامه مخصوص مرتب م

و  یاراتدر آن ماده حدود اخت. اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس ۰۱1از ماده 
قانون  یشینپ یبم با توجه به تصومتمّ در. آمده بود یزها ن انجمن های یتصالح
به نظر . شد یخود دار ۰۱1از آوردن همه موارد مندرج ماده  یتیو وال یالتیا یها انجمن

 یالتیا یها به قانون انجمن یشتراعتبار ب یبه منظور اعطا ۳۹تا  ۳۱ذکر اصول  رسد یم
در به نسخ آن با قا ها و دولت یداکندرا پ یبوده باشد؛ تا اعتبار قانون اساس یتیو وال

 . نباشند یعاد ینقوان

 

 یبالواسطه از طرف اهال یتیو وال یالتیا یها انجمن یاعضا»: متمّم ۳۰ـ اصل  ۲7
 یمدرباره انتخاب مستق «یتیو وال یالتیا یها مطابق نظامنامه انجمن شوند یانتخاب م

 یکبلژ یاساسقانون  ۰۱1است که از بند الف ماده  یتیو وال یالتیا یها  انجمن یاعضا
در قانون  یذکر شده ول« ها نظامنامه انجمن طابقم»در متمّم . اقتباس شده است

  شد؛ یوضع م یداست که با« ...یبرابر قانون» یکبلژ یاساس

 

به توسط  یلاز هرقب یاتو وال یاالتصورت خرج و دخل ا»: متمّم ۳۹ـ اصل ۲2
 ۰۱1بند سوّم و چهارم ماده  که از «شود یطبع و نشر م یتیو وال یالتیا یها انجمن

 یشورا یها در آن مادّه افزون بر بودجه، صورتجلسه. اقتباس شده یکبلژ یقانون اساس
 یاالتتنها به ا ها یسنو یشدر پ. شد یطبع و منتشر م یدها هم با ها و دهستان شهرستان

 ت؛ به آن افزوده شده اس یزن یاتاصل وال ینا ینهائ یباشاره شده بود امّا در تصو

 

مقتبس از « مگر به حکم قانون شود یبرقرار نم یاتقسم مال یچه»: متمّم ۳0ـ اصل ۲1
 یدولت یاتآن قانون مال ۰۰۱در مادّه . است یکبلژ یقانون اساس ۰۰۱ماده  یکمبخش 

 شده بود؛  یدها هم ق آن یافتدر یطها وشرا ها، شهرستان استان یافتیو عوارض در

 

معاف توانند شد قانون مشخص  یاترا که از دادن مال یموارد»: متمّم ۳۲ـ اصل  ۲۳
ماده  یندر ا. گرفته شده است یکبلژ یقانون اساس ۰۰۵که از ماده « خواهد نمود
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بر حسب  یدبا یزن یاتیمال یفو تخف یتممنوع بوده و معاف یاتدرمورد مال یازامت یاعطا
 . متمّم آمده است ۳1و  ۳2دو مورد در اصول  ینا. قانون باشد

 

 یتبه اکثر یمل یرا همه ساله مجلس شورا یاتمال یزانم»: متمّم ۳7ـ اصل  7۱
است که اعتبار  یکبلژ یقانون اساس ۰۰۰مقتبس از ماده « خواهد نمود ینو مع یبتصو

   ۰۰۲و  ۵2اند و برابر مواد  همان سال دانسته   یرا تنها برا« به نفع دولت» یاتقانون مال
 یبتصو یدو سپس در مجلس سنا با یندگاننما مجلسدر همان قانون، بودجه نخست 

 در بودجه ذکر شود؛  یددولت با های ینهها و هز شود و همه درآمد

 

عنوان  یچبه ه دارد یم یکه قانون صراحتا مستثن یاز مواقع یرغ»: متمّم ۳۳ـ اصل  7۰
و  ییتو وال یالتیو ا یمملکت یاتمگر به اسم مال شود یمطالبه نم یزیچ یاز اهال

که  ییرتغ یناقتباس شده با ا یکبلژ یقانون اساس ۰۰۹و  ۰۰۱اصل از مواد  ینا« .یبلد
. اند را هم آورده یمحل های یاتمال یبرا یمحل های نانجم یبتصو یرماده اخ یندر ا

ـ که لزوم آن در اثر تجربه  یاستثناهائ یژهکه و یاز قانون ۰۰۱افزون بر آن، درماده 
با توجه به . ذکر کرده بودند یمحلّ های یاتمال یمورد برقرار ـ را در شود یحاصل م

قانون  ۰۰۱آوردن شرح ماده  ،بر متمّم یتیو وال یالتیا یها قانون انجمن یبتقّدم تصو
و  یالتیا یها قانون انجمن ۳2تا  ۳۰به مواد  یدبنگر)نداشت  یلزوم یکبلژ یاساس
 ۰۳۱2 یم ۵1و  یدیخورش ۰۵17خرداد 7) ۰۹۵۲ یالثان یعرب ۰0مصوب  یتیوال

 (. یالدیم

 

 یهمحاسبات اداره مال یکو تفک ینهمحاسبات مامور به معا یواند»: متمم۰۱۵ـ اصل  7۵
از  یچیکخزانه است و مخصوصا مواظب است که ه ینمحاسبب یهحساب کل یغو تفر

 و هر یردنپذ یلو تبد ییرمقرر تجاوز ننموده تغ یزاندر بودجه از م ینهفقرات مخارج مع
 یهمحاسبه مختلفه کل یکو تفک ینهمعا مچنیندر محل خود به مصرف برسد و ه یوجه

خواهد کرد و صورت  یرا نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آور یادارات دولت
 یمل یمجلس شورا یمبه انضمام مالحظات خود تسل یدرا با یمحاسبات مملکت یهکل
ن تفاوت یبا ا. است یکبلژ یقانون اساس ۰۰7 اصل اقتباس از بند دوّم مادّه ینا «یدنما
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به  یکدر بلژ یول یمل یتنها به مجلس شورا یرانمحاسبات در ا یوانکه گزارش د
 . شود یم یمپارلمان تسل

 یگریعنوان فصل د ها یسنو یشمتمّم آنکه در صفحه آخر پ یدر جستجو یانیپا نکته
 یجهدر نت. به شرح آن نپرداختند یذکر شده بود ول «یدر مواد اساس یدنظرتجد»به نام 

 . مشخّص نشد یدر اصول قانون اساس یروش بازنگر

  

 : جستجو خالصه

  

 

اصول برگرفته با تغییر از 

 قانون اساسی بلژیک

 

اصول اقتباسی بی تغییر از 

 قانون اساسی بلژیک

 

اصول ویژه 

ایران   

 

 

نام  قانون و شمار 

 اصول

 

 
اصل ۰۱  

 
- - -  

 
اصل 0۰  

 
اصل ۲۰ساسی قانون ا  

 

 
اصل 7۵  

 
اصل ۵1  

 
اصل ۰2  

 
متمم قانون اساسی 

اصل ۰۱2  
 

 
اصل 2۵  

 
اصل ۵1  

 
اصل ۲1  

 
جمع شمار اصول  در 

۰۲1= هر دوقانون  
 

* * * 

  

  یمتمّم قانون اساس های یاز نو آور یـ نمونه هائ ۴

 

 یحقوقو متمّم آن در نظام  یقانون اساس یلهاست که بوس یاصول ها، یاز نوآور منظور
از  یبرخ یددر تائ یانداشته،  ای یشینهپ یراندر ا یااصول  ینا. آورده شده است یرانا
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 یعرف ینظام حقوق یبرقرار یشگامکرده است که پ یجادرا ا ییراتیتغ یابوده و  ها یتواقع
 : بگونة مختصر آورد توان یرا م یرز یها نمونه یمخواند یشافزون بر آنچه در پ. است

  

در خاک  یمینجان و مال اتباع خارجه مق»اصل ششم متمّم است که  یکم ـ نمونه ۰
 یکبلژ یقانون اساس ۰۵1اصل از ماده  ینا. کند یاعالم م« را مامون و مصون یرانا

 یراتباع خارجه غ یعت،در شر. ندارد یقتطب یعتشر یناقتباس شده است و با مواز
که مورد اول را  شوند یم یمتقس( یذم) یو کافر کتاب یمسلمان به دودسته کافر حرب

 یدر حقوق اسالم. دانند یم یهرا موظف به پرداخت جز ینو دوم یدنمستحق جنگ
 یها که برابر آن افراد و گروه... شده ینیب یشتحت عنوان ذمّه پ... » یقرارداد مخصوص

 های یو آزاد یحقوق یایبا استفاده از عقد قرار داد ذمّه از مزا توانند یم... مسلمان یرغ
در برابر، کفّارِ متعهدِ به ( ۲2 یزنجان یدعم)« .مند گردند آن بهره ینظام انسان یستهشا

از  یکی یهپرداخت جز. تا مصون از تعرض باشند دهند یبه مسلمانان م یذمّه، مال یطشرا
 . رود یعناصر آن قرارداد و التزام به شمار م

مشترک با ملت متشکل و  یقرارداد زندگ یکه حاضر به امضا یتیجمع یافرد » 
اقامت  تواند ینم یقانون یچو ه ینداجتماع آنان را ترک گو یدبا یرنباشد ناگز یهمفکر

 یکشور یکمشترک را ندارند در یو توافق بر زندگ یآنان را که سر سازش و همکار
 (. ۲1مان ه) «یدنما یزتجو نددار یو فکر ای یدهکه با ملت آن تضاد عق

 یکشوراست که نشان دهنده توجه و شناسائ یاره عدم ذکر زبان رسمـ نمونه دوّم درب 
 ینهم ا ها یشنویسشگفت آنکه در پ. کنندگان متمّم است ینتدو یاز سو یراناوضاع ا

 یک،بلژ یدر قانون اساس. ترجمه و ارائه نشده است یکبلژ یقسمت از قانون اساس
 ینتدو یسیونکم یاعضا. دمردم آمده بو قوقموضوع زبان، در عنوان دوم، به نام ح

. از زبان نکردند یدر آن ذکر یرا آوردند ول یرانمتمّم با آنکه عنوان حقوق ملّت ا
 یو منطقه دو زبان یآلمان ی،هلند ی،فرانسو) یدر آن زمان به چهار منطقه زبان یکبلژ

 یک،بلژ یاساس ونقان ۵۹برابرماده (. یقانون اساس ۰۱2ماده )شده بود  یمتقس( بروکسل
 یبرا توانست یم یعاد یقانون یمتداول آزاد بود ول یها از زبان یکبکار بردن هر 

 یقانون اساس یانگذارانبن[. ۵۱] یردرا بکار گ یگرید یرتدب یو امور قضائ یاسناد رسم
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 یهیبد یـ را امر یـ به عنوان زبان مشترک فرهنگ یزبان فارس یریبکارگ یران،ا
و متمّم آن  یقانون اساس یمتنظ یختا تار یانتاز رشیوپس از  یراز. دداشتن یمحسوب م

 داشتن یرا ب یزبان فارس یران،مردم ا( «دو قرن سکوت»سده با احتساب  ۰۱به  یکنزد)
 . بردند یبکار م یبه عنوان زبان مشترک فرهنگ یو اجبار قانون یترسم

 یرویبه پ است که یمتمّم دانست، اصول یآنرا از شاهکارها توان یـ نمونه سوم که م 
از ( یو عرف یشرع)عدالتخانه و کوتاه کردن دست حکّام  یجاداز خواست مردم در مورد ا

 یکه برخ –اصول  ینکوتاه از ا یلیموضوع تحل یتبا توجه به اهم. اند آورده یامور قضائ
را  «ینیانگذارپدران ب» یتـ الزم است تا مهارت و درا ام ردهآو یزن یشها در پ از آن

 . 20و  2۹، 2۵، 2۰، ۵2، ۰۵اصول : آن اصول عبارتند از. دروشن ترکن

 

کوتاه  یرا در امور قضائ یالتا یحاکمان و روسا ،ورزان متمّم، دست دین ۰۵ـ اصل  ۰
مگر به موجب  شود ینم یمجازات یچه یحکم و اجرا»: دارد یاصل مقرر م ینا یراکرد ز
 . «قانون

 

 یزکه عبارت است از تم یهو حُکم یهقوه قضائ»: دارد یمقرر م ۵2ـ بند دوّم از اصل  ۵
در  یهو محاکم عدل یاتدر شرع یهقوه مخصوص است به محاکم شرع ینحقوق و ا

 . «یاتعرف

 یو قضائ یعمل یکنخست آنکه تفک: است یگفتن ۵2بند از ماده  یننکته در مورد ا دو
متمّم  2۰ وسپس به اصل گردد یاصل آغاز م یناز ا یهاز محاکم شرع یّهمحاکم عدل

 . خواند یمخواه یرکه در ز رسد یم

را  یهو قوه قضائ ی،قاض یرا یعنی ی،حُکم را در برابر فتو رسد یدوّم آنکه به نظر م نکته
رفع ( Juridiction) یتِو صالح یارکه اخت یها و نهاد هائ هم به عنوان مجموع سازمان
 . اند خصومت را دارند، بکار گرفته

 

تظلمات  یمرجع رسم یهو محاکم عدل یعدالت عظم یواند»م متمّ 2۰ـ برابراصل  ۹
 « .است یطجامع الشرا ینبا عدول مجتهد یههستند و قضاوت در امور شرع یعموم
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 آید یبر م یناز مفهوم مخالف آن چن ی،است که، با توجه به اصطالح مرجع رسم گفتنی
آنکه فرق است  یگردو د. یستندن یو قانون یورزان رسم مراجع و محاضر دین یگرکه د

از . یهو قضاوت در امور شرع( یهمحاکم عدل ی،عدالت عظم یواند) یمراجع رسم یانم
مثآل در مورد اصل نکاح و  یکه اگر دادخواست داستنباط کر ینچن توان یجمله م ینا

است؛ اما قضاوت آن  یحصح یدادرس ینشود از لحاظ آئ یمتسل یطالق به مراجع رسم
قانون محاکم  رسد یبه نظر م. است( آنان ینتر ها، بل عادل آن نه همه) ینبا مجتهد

 2۰ لکه در آن موارد رجوع به شرع آمده بود بر اساس اص یشمس ۰۹۰۱شرع مصوب 
از  ییراتیاز متمّم که با تغ یاصل در فصل اصول ینبه شرح ا یدبنگر. متمّم بوده باشد

 . اقتباس شده است یکبلژ یقانون اساس

 

در  یاسیههمه منازعات راجع بحقوق س یممتمّم همانگونه که خواند 2۵ـ در اصل  0
 . نخواهند داشت یدر آن دخالت یهقرار گرفت و محاکم شرع یّهمحاکم عدل یتصالح

 

 یمنوط به حکم قانون است و کس یهمحاکم عرف یینتع»: دارد یمقرر م یزن 2۹ـ اصل  ۲
 یدبنگر« .یدنما یلقانون تشک اسم و رسم محکمه بر خالف مقررات یچبه ه تواند ینم

 یکبلژ یاز قانون اساس ییراتیاز متمّم که با تغ یاصل در فصل اصول ینبه شرح ا
 . اقتباس شده است

 

مقرر  یزن یمتمّم قانون اساس 20اصل  یهمحاکم عرف یشترب یمـ به منظور تحک 7
به  یدربنگ. «منعقد گردد مگر به حکم قانون یستممکن ن یا محکمه یچه»: دارد یم

اقتباس  یکبلژ یاز قانون اساس ییراتیاز متمّم که با تغ یاصل در فصل اصول ینشرح ا
 . شده است

 

بر خالف فقه  ی،متمّم قانون اساس 17آنکه اصل  یهـ نکته آخر درباره قوه قضائ 2
. شناخته است یتها به رسم دادگاه ینظر از را یدتجد یرا برا ینافمحکمه است یه،امام

 یاز قانون اساس ییراتیاز متمّم که با تغ یاصل در فصل اصول ینشرح ا به یدبنگر
 . اقتباس شده است یکبلژ
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نظارت تامه  یاردرباره اخت»آن  ۳۵اصل  یژهمتمّم و به و ۵۳اصل  –ـ نمونه چهارم 
آن دو  یکه اجرا« در اصالحات راجع به منافع عامه یتیو وال یالتیا یها انجمن

مناطق گوناگون کشورمان  یریو خود مد یتمرکز زدائ یسرچشمه اصل توانست یم
 . باشد

ـ و  یستن یراداز اشتباه و ا یـ که خال یاستقرائ یباـ تقر یسهمقا ینا یحاز تشر هدف
 یاو نه متمّم آن برگردان و  یموضوع است که نه قانون اساس ینها اثبات ا آوردن نمونه

در آن زمان، اگر  یرانا یقانون اساس. نبوده است یکبلژ یساده از قانون اساس یسیرونو
 یو اجتماع یاسیقانون با اوضاع س ینتر دستکم مناسب نبود، یقانون اساس ینبهتر

اوضاع  یاز حقوق خواندگان امروز یاریاز بس یشترب یبس «یانگدارپدران بن». بود یرانا
 . شناختند یکشور را م

 یملّ یتمجلس، حاکم یلبا تشکشدند؛  یو متمّم آن، مردم صاحب را یقانون اساس با
بر عهده  یناستوار گشت؛ وضع قوان یمذهب یاو  یسلطنت یموروث یتحاکم یبه جا

و  یاستبداد فرد ید؛شدن گرائ یبه عرف یرانا یمردم گذاشته شد؛ نظام حقوق یندگاننما
پادشاه رخ داد؛ دولت خودکامه  یبرداشته شد و گسست در حقوق اله یاناز م یمذهب

 یننو ینهادهائ یجادنه تنها به ا یّتمشروط. را گرفت یترع یو شهروند جادگر گشت 
را فراهم کرد که به  یراندر ا یننو یاسیفرهنگ س یک یدایشپ ةبل شالود یدانجام

 یناز ا. است یرانا یاسیو س یمراحل تفکّّّر اجتماع ینتر از بارور یتگفته شادروان آدم
کشورمان استثاست، بل،  یخم نه تنها در تارو متمّ یقانون اساس رسد یبنظر م ی،رو

نکته واجب  ینتکرار ا. منطقه و مسلمان بود یکشورها یاندر م یشروقانون، پ یننخست
کنندگان را  ینتدو یتبل درا یست،و متمّم آن تنها ترجمه ن یاست که قانون اساس

بختانه ارج آن ما به ارمغان اوردند که شور یها را برا ن دستاوردیکه بهتر دهد ینشان م
 . یمرا ندانست

نوشته برنگارنده  یناشتباهات و ابراز نظردرباره ا ی،آور یاداست که صاحبنظران با  امید
 . را وامدار خود سازند یمنّـت گذارند و و

  

 

 



 

 

 یتمشروط یقانون اساسـ  «از دست رفته»در قانون  جستجو

  

 ها و ماخذ ها منبع

   

انتشارات زوار، تهران  ی،موسو یالسلطنه، خاطرات به کوشش محمد مهد احتشام
۰۹72 ، 

، تهران، (یتآدم) یام؛نهضت مشروطه، تهران، انتشارات پ یدئولوژیا یدون،فر یتمآد 
 ؛ (افشار) ۰۹7۰ ی،انتشارات فردوس

انتشارات  ی،، مجلس وبحران آزاد(۵ج )نهضت مشروطه  یدئولوژیا یدون،فر آدمیت
 . ت؟. یروشنگران، تهران، ب

 ۰۹۵۲) یتق، اسناد مشروطخاطرات مستشارالدوله صاد یخی،تار یادداشتهای یرج،ا افشار
 ؛ (افشار) ۰۹7۵و  ۰۹7۰تهران، دو مجموعه،  ی،، انتشارات فردوس(۰۹۹۱ –

 ( افشار) ۰۹71تهران  یه،انتشارات طال یخ،قباله تار یرج،ا افشار

 ۰۹1۵تهران  شناسی، یرانالمعارف ا یرهانتشارات دا یران،حقوق ا یخحسن، تار امین
 ( ینام)

انتشارات نهضت مقاومت  یران،ا یتانقالب مشروط یختار در یمرور یرج،زاد ا پزشک
 (. پزشک زاد)؟ تا؟ .یب یسپار یران،ا یملّ

کتاب اول، موسسه  یران،معاصر ا یختار« طراز اول یننظارت مجتهد»محمد،  ترکمان
 . ۰۹2۵تهران، زمستان  ی،پژوهش و مطالعات فرهنگ

به  زاده، یمقاالت تق ،«تیمشروط یلاز اوا یادیلفظ مشروطه و »حسن،  زاده تقی
 . ۰۹0۳، تهران ۰افشار، ج  یرجکوشش ا

. تا یگنج دانش، تهران، ب ی،ـ مدن یاساس ینغالمرضا، مجموعه قوان یاشرف حجتی
 (. یحجت)

 ۰۹1۹مهر نامگ، تهران، زمستان  یت،مشروط یاصغر، مجلس اول و نهادها یعل حقدار
 ؛ (حقدار)

 ؛ (یخوبرو) ۰۹22تهران،  یرازه،ش یسم،لبر فدرا یپاک محمد رضا، نقد خوبروی
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 ۰۹۲2 یر،کب یرتهران ام ی،و اصول دموکراس یرانا یقانون اساس ی،مصطف رحیمی
 ؛ (یمیرح)

 ؛ (یرضوان) ۰۹7۵تهران  یران،ا یخنشرتار ی،اهلل نور فضل یخآقا ش یحهما، لوا رضوانی

 یت،مشروط درباره یحهرساله و ال ۰1 یت،رسائل مشروط ین،غالمحس نژاد، زرگری
 ؛ (نژاد یزرگر) ۰۹20تهران  یر،انتشارات کو

 یحییروزنامه خاطرات به کوشش  یشه،باغم یخان کالنتر یمابراه یرزاالدوله م شرف
 ؛ ۰۹22ذکاء، فکر روز، تهران 

، ۰۹7۵تهران  یران،ا یخدر روزگار، نشر تار یهواقعات اتفاق ی،محمد مهد یکاشان شریف
 ؛ (یفشر)

تهران چ چهارم،  ی،دفتر نشر فرهنگ اسالم ها، یتحقوق اقل ی،علعباس یزنجان عمید
 . ۰۹72بهار 

تهران  ی،ملّ یو متمّم آن، چاپخانه مجلس شورا یقانون اساس ی،ملّ یشورا مجلس
 ؛ (یملّ یمجلس شورا)، ۰۹07

 ؛ (یماف) ۰۹7۹تهران  ی،انتشارات فردوس یت،هاشم، مقدمات مشروط یماف محیط

 ؛ (یمومن)ـ نشر باران، سوئد  یتدولت در عصر مشروطو  ینباقر، د مومنی،

تهران  یران،فرهنگ ا یادانتشارات بن یرانیان،ا یداریب یختار ی،االسالم کرمان ناظم
 ؛ (ناظم االسالم) ۰۹02

 ؛ ۰۹00، خاطرات و خطرات، انتشارات زوار، تهران (مخبرالسلطنه) یقلیمهد هدایت،

 ؛ 0، ج ۰۹7۹نشر نقره، تهران  یران،ش ا، گزار(مخبرالسلطنه) یقلیمهد هدایت،

 ینتدو ی،ـ مدن یاساس ینمجموعه قوان: و متمّم آن از کتاب یرانا یاساس قانون
  تا؛ یگنج دانش، تهران، ف ب ی،اشرف یغالمرضا حجت

 : یکبلژ یاساس قانون

Centrum  voor politieke studien, De Belgische Grondwet van 1831 tot 

heden, Neserlandse en franse teksten, Leuven, acco, 1971 . 
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 :ها زیرنویس
 

 ینارا ع یسو تعهدات سوئ یمدن ینقوان ی،جمهور یپس ار برقرار یه،ـ در ترک[ ۰]
نبودن مردم با سواد و  یلرهگذر به دل یناز ا. کردند یزتجو یهمردم ترک یترجمه و برا

ثبت نشده، فرزندان  یها ازدواج یلبه دلاز کودکان  یالزم، هر سال شمار یها نهاد
 یتبه رسم یبرا یو دولت مجبور بود که هر سال قانون شدند یم یتلق یرمشروعغ

 . کند یهآنان ته یتشناختن مشروع
 

 یّتآداب مشروط یا یبه حقوق اساس یدبنگر یهـ درباره دولت با اساس واصول اساس[ ۵] 
افشارو هرمز  یرجالملک، به اهتمام ا نامه ذکاء یاستس ی،فروغ یدول، در محمد عل

 . 7۵تا  ۲صص ۰۹1۳کتاب روشن، تهران  پور، یونهما
  

 : به یدبنگر یشترب یآگاه یبرا. ـ[ ۹] 

http://www.europa-planet.com/belgique/histoire.htm  

 
 ـ[ 0] 

http://droit.francophonie.org/doc/html/ro/elh/fr/2001/2001dfroehfr1.html. 

 : به گزارش یدبنگر و

M.J. C. Scholsem , Commission européenne  pour la démocratie par le 

droit,Conseild’Europe, Strasbourg, 4 septembre 2002.  

 

 : یدـ بنگر[ ۲] 

Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, 2nd ed., 

Boulder Co Westview, 1983. 

  

را  یبود که انتخابات همگان یجرا یاروپا طرز تفکر یاسیـ در آن زمان در عرصه س[ 7] 
 ینشان دادن چندگانگ یطرز تفکربرا ینهواخواهان ا. دانست ینم یاراده همگان یّنمب

. دانستند یتر م را بر« مصالح عامه» یا «یمنافع همگان» یانب یبرا یندگیجامعه، نما

http://www.europa-planet.com/belgique/histoire.htm
http://droit.francophonie.org/doc/html/ro/elh/fr/2001/2001dfroehfr1.html
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وجود دارد مانند  یا است که در هر جامعه یهائ یئته منافع «یمنافع همگان»مراد از 
تنها پرداخت ( 02، ماده ۰1۹۰) یکبلژ یدر قانون اساس. یرهوران، اصناف و غ یشهپ

ماده  ینا یم در بازنگر ۰1۳۹درسال . درانتخابات را داشتند یحق را یاتکنندگان مال
مردم را به صورت  یوحق را یدندرا برگز یانیراه حل م یکیقانونگذاران بلژ. یافت ییرتغ

 یک روش، افزون بر ینمختصر که برابر ا یحتوض ینبا ا. در آوردند( Plural)چندگانه 
 یازیامت یلیتکم یرا. یجادشدهم ا( Supplementary) یلیتکم یهر نفر، را یبرا یرا
 یامالک بودند،  یاسال تمام داشتند؛  ۹۲از  یشبود که به عنوان نمونه ب یافراد یبرا

 ینتدو. پرداختند یم یاتمال یآنکه مبلغ مشخص یامنقول داشتند و  یردرآمد اموال غ
به  یقانون اساس یا توجه به نوشته ناظم االسالم از بارنگرب ی،کنندگان قانون اساس

متمم  ۹۱در اصل  یراناطالع داشتند اما با توجه به اوضاع ا یالدی،م ۰1۳۹سال 
 . یدندتمام ملت و طبقات نام یلرا وک سنامجس  یندگانمجلس و نما یوکال

 

 ۳۱به ماده  یدبنگر یو عرف یروشن شدن اطالقِ حکّام وحکما به شرع یـ برا[ 2] 
از » یتتا در صورت شکا دهد یکه به افراد حق م یتیو وال یالتیا یها قانون انجمن

 . کنند یتها شکا به انجمن« صادرشده باشد یهعرف یاز حکما یکیاز ... که یحکم

 

کتاب، : از چهار عامل یو قضائ یـ منظوراز اجتهاد، استخراج فروع مسائل شرع[ 1] 
 یدر برابر طرفدران انسداد باب علم یعهش یعتمدارانشر. سنت، اجماع و عقل است

دشده استفاده کرد و  یااز چهارعامل  توان یم یبردن به مقررات فقه یپ یبرا گویند یم
اظهار  یو قضائ یدر مسائل شرع توانند یتنها مجتهدان م ی،رو یناز ا. انسداد معنا ندارد
 . یندصادر نما ینظر کنند و فتو

 

از  یمجلس»فرمان را  ینپژوهشگران مجلس مورد نظرِ پادشاه در ا از یـ برخ[ ۳] 
اما درمتن فرمان که در . اند ذکر کرده( ۰ص  یو اشرف ۹۰۵ناظم االسالم ) «ینمنتخب

را  ینهم یزن یگرشده و پزوهشگران د یدق «یمل یمجلس شورا»دسترسم هست 
 (. ۰۹2 یماف یطو مح 17 یکاشان یف؛ شر۰۳؛ حقدار 7۵ یمیرح)اند  آورده
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شده بود و  یستاس یشمس ۰۵22برابر با  یقمر ۰۹۰2مدرسه در سال  ینـ ا[ ۰۱] 
درباره حقوق  یژهبو یحقوق یننو یمبا مفاه یلکردگانتحص یبزرگ در آشنائ ینقش

 یاسی،تجدد، نمونه مدرسه علوم س های یشهپهلوان، ر یزبه چنگ یدبنگر. داشت یاساس
 . ۰۹1۹نشر قطره، تهران، 

 
 :یانترنت یگاهبه پا یدـ بنگر[ ۰۰] 

xalvat.com/Nashr-eDigaran/.../Pakdaman.htm 
 

 یخاز تار یاسیو س یاجتماع یل، مشاهدات و تحل(یانکاتوز) یتهران یـ محمدعل[ ۰۵] 
تهران،  ۰۹2۳تهران انتشار،  یان،مقدمه از دکتر ناصر کاتوز یران،ا یتانقالب مشروط

 ، ۰۹2۳انتشار، 

 
در  یراقرار گرفته بود؛ ز یعهدول یرزام یامر مورد توجه محمد عل ینکه اـ طرفه آن[ ۰۹] 

 یندگانکه نسخه اصالح شده نظامنامه را به مجلس آوردند، نما ۰۹۵0 یقعدهروز نهم ذ
نکته . شدند یعهدول یلهبوس ۰7و  ۰۲متوجه حذف دو اصل  یآن با نسخه اصل یقبا تطب
 یتاو و دستکم گرفتن جنبش مشروط خبرییاز ب یحاک یعهدول یشنهادتر آنکه پ جالب
 یهانتظامات مجلس، دولت عّل یبرا»: کرد یشنهاددو اصل نامبرده پ یاو به جا. است
 یمیبه رح یدبنگر! «در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد یهنظم یندسته مامور  یک
 . 2۵و  2۰ص 

 
واژه  یرحقوق، ز یینولوژترم ی،لنگرود یبه جعفر یدبنگر یشترب یآگاه یـ برا[ ۰0] 

 . انشاء و انشاء قانون

 
 ۰۹7۰به بعد؛ وهمو،  ۹2۰صص  ۰۹7۵به افشار  یدبنگر ها یسنو یشپ یـ برا[ ۰۲] 

 یملّ یمجلس شورا یندگاننسخة است که به نما ها یسنو یشپ ینا. به بعد ۵10صص 
سپس در و  یسندبنو یخود را درباره متمّم قانون اساس یها داده شده بود تا اظهار نظر
 یاز قانون اساس یترجمه کامل توان یرا م ها یسنو یشپ. جلسه مجلس مطرح کنند
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 یشماره برخ یآن را دارد؛ بل در موارد یها دانست؛ که نه تنها عنوان فصل یکبلژ
هم بر حسب مورد به آن  یاحوال نکات ینبا همه ا. است یکی یزازمواد آن دو ن

در  ناز صاحبنظران و پژوهشگرا یکه نوشته برخ درس یبه نظر م یرو ینازا. اند افزوده
 . ها درست نباشد کشور یگرد یابلغارستان و  یمورد استفاده از قانون اساس

کتابِ  ینو پس از آن ا ۹72در ص . ۰۹7۵به افشار،  یدبنگر ها یسنو یشپ ینمورد ا در
 یدهمجلس رس یببه تصو یناکه ع یاصول یعنیاست « کذا»کوتاه شده « ک»حرف 
 یرا هم وامدار آقا یرتعب ینا. ها است جمله یاها و  افزودن واژه یبرا+ عالمت . است

 . دکترناصر پاکدامن هستم

 

بندربوشهر در  یاداره مظفر یوجوب المشروطه، چاپ سنگ یالمربوطه ف یـ لئال[ ۰7] 
 یبه محمد مهد یدبنگر یمحالت یاتاز نظر یشرب یآگاه یبرا. ش. ه ۰۵1۳سال 

، ۰۹7۵تهران  یران،ا یخنشر تار یکم،در روزگار، جلد  یهواقعات اتفاق ی،انکاش یفشر
 ینا یخهر چند تار(. ۰۵12بهمن  ۵۹)ق  ۰۹۵2محرم  یستمب یحه، ال۵۲۱تا  ۵07صص 

و  یدرباره قانونگذار یمحالت یاتنظر یحاو یمتمم است ول یبپس از تصو یحهال
 . است یآزاد

 

 ۰۹2۵جلد چهارم، انتشارات سخن، تهران  یران،ا یاسینخبگان س یعی،ـ زهرا شج[ ۰2] 
 ۵2۰ص 

 

. یستآن ن یامروز یجرا یام که به معنا را به طبقات ترجمه کرده ordresـ واژه [ ۰1] 
واژه استفاده  یناز ا یزن یقانون اساس ۹۱شاه و در اصل  ینفرمان مظفر الد یندر نخست

 یشگروه و رستة است که در پ یادرجه و مرتبة بر یطبقات یازشده است و مراد از امت
 . ترجمه شده است صیهبه شئونات شخ ها یسنو

 

پاک،  یخوبرو: به یدبنگر یتیو وال یالتیا یها انجمن یاراتاز اخت یآگاه یـ برا[ ۰۳] 
 . و پس از آن ۰۳2، صص ۰۹10نشر چشمه تهران  یری،و خود مد یتمرکز زدائ
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 یکدر بلژ( Assimilation) یو همانند ساز یجمورد زبان را یشتردرب یآگاه یـ برا[ ۵۱]
 :یدبنگر

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgiqueetat_histoire.htm

 ۰۹1۱هران، ت یرازه،ش ها، یتپاک محمد رضا، اقل یخوبرو: یدبنگر ی،همانند ساز برای
 .به بعد ۰۲۳صص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgiqueetat_histoire.htm

